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سعی بر این بوده که در این مقاله در مقاله ی پیش رو ردی بر چندین شبهه ماحول علم از سوی آتئیست ها می باشد 

ماحول  موضوعو با چندین  ار دهمقر هدر اختیار خواننداجمالی  صورته قلمی روان و ساده موضوعات مختلف را ببا 

که در همگی آنان تزویر و  ،دآشنا خواهید ش (طراح هوشمند) intlegent disign و ارتباط آن با و فیزیک کیهان

ی معرفی م طرفدار علم خود را  که آتئیست هایی  ،مغرضیناز طرف  ساینس نامه ببار  پوشاندن حق و حقیقت این

در این موضوعات داشته  امید است مسلمین و طالبین حق سعی بیشتری در تحقیق و پژوهش. کنند آشنا خواهید شد

 .دهندارائه  های قاطعی پاسخ و مستند با تکیه بر علوم روز و به ادعاهای مضحک خداناباوران به صورت علمی باشند

مه خات علمبه نام  ی راهر باورکه  همیشه سعی و تالششان بر این بودهکه  ملحدین ادعای چند بررسی به مقاله این در

ند عظمت خداو از ای گوشه و گیرد قرار گرامی خوانندگان کافی بهره و استفاده مورد است امید .پردازیممی  دهند

 و محققین گرامی مسلمین اختیار در اسالم زیبای دین فکت گوشه ای ازنیز  و را نشان دهیم قادر و ناظم خالقمتعال 

 مهربان خداوند از و سازد فراهم مسلمین برای را بیشتر چه هر سازی شفاف و تحقیق ی مایهواریم امید ،قرار دهیم

 .بفرماید سنگین آن نشردهندگان و حقیر حسنات ترازوی در را کوچک ی مقاله این خواستارم

 انکار از سخنکم کم  دنیا کنار گوشه از علمی محافل در «داروینچارلز » نظریات از بعدبخصوص  چند قرن اخیر در

طبیعی است که میلیاردها نفر با به میان آمد، م و دین و .... لو تضاد ع ادیان مدیناکارآ و گرایی خلقت ردو  خالق

ز نی تا حدود زیادی خالق آنالهی انکار و نقص در این برنامه در صورت استناد به کتب مقدس به اهلل باور دارند حال 

 بیگ بنگحتی در حوزه ی فرگشت و  هست جریان در نیز اکنون هم زیادی بسیار های تالش مورد نقد قرار می گیرد،

روی آن بسیار مانور داده و آن را به صورت  و بیگ بنگ فرگشتمباحث حول  ،)اهلل(برای نادیده گرفتن طراح هوشمند

 از غافل امادر میان جوامع نشر داده و معرفی کرده اند و طبق باور بی ایمانی خود یک فکت تمام علمی بدون ایراد 

 و اه دانشگاه از آن)داروینیزم( اشکاالت ابراز و داروینیزم ناکارآمدی به بردن پی با زیادی دانشمندان ساله همه اینکه

و مردود  نخوانده علمی را داروین نظریه دانشمند 0111 اینکه از غافل شوند، می اخراج پست های ریاستی و دولتی

برای  و نیز نشدهنیز مشخص  آن دی ان ایو کد های از اینکه اصل حیات و رمزگزاری هم هنوز  اینکه غافل از ،دانسته

که تاکنون عجز و ناتوانی در  میلیون دالری گذاشته 3جایزه ی تشکیل سلول اولیه  دانشتن اصل حیات چگونگی

 یستن آن که در این نوشتار جای بحث )فرگشت(آن دیگر و بسیاری از مشکالتمقابل توضیح منطقی آن آشکار شده 

همان داروینیزمی که در تمام جهان و  .اما آن را بدون نقص معرفی و در تمام جهان جز چند کشور تدریس می کنند

یکا  تدریس می شود ولی هنوز هم با آن همه تبلیغ و دروغ پردازی بهتر بگوییم در آمر از همه جا سخت گیرانه تر

خداباور هستند و این مسائل رو دخیل و مرتبط با به گزارش گالوپ در صد مردم آمریکا  98حدود هولوکاست داروینی 

 تعجب است  جای ؟خالق ندانسته اند، اما چرا برخی مدعیان علم آن را علیه خدا بکار می گیرند

god.aspx-believe-http://news.gallup.com/poll/193271/americans 

 

http://news.gallup.com/poll/193271/americans-believe-god.aspx
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 ،فرموده ارائه بیشتر چه هر خوبی به را آن مسلمانان ما قرآن که مسائلی ترین دقیق و آورترین معجزه از حال ره به

بشریت به خود جرات  «نظم خارق العاده همه عظمت و»خداوندی با آناست،  خلقت انسان و خلقت جهانمباحث حول 

تعداد بسیار زیادی اعم از متخصصین علوم و خداوند قادری که ه که نقش او را در جهان کم کند، آن را داد

 کننده قانع جواب تنها دانشمندان او را». و دنشمار می بر جهان خود و قوانین تمام منشاء رااو  پژوهشگران و فالسفه

 0)مارگنو(«میدانند. هستی و ها ذهن معنای برای

ن با دیدن زمی (آمریکایی فضانورد اولین گلن جان)زمانی که  ،خلقت جهانی که همگی دانشمندان را به حیرات انداخته

 این فقط ایمان، است غیرممکن است چشمتان جلوی آفرینشی چنین که درحالی خدا به نداشتن باور" :در فضا گفت

 "من را تقویت می کند

-the-saw-glenn-john-space-outer-th/wp/2016/12/08/infai-of-https://www.washingtonpost.com/news/acts

god/?utm_term=.9c4721672b26-of-face 

 

پیچیدگی و  و خلقت انسان که  شناسی جنین آیات بسیار زیادی از قرآن کریم بیان شده همچون معجزاتبه هر حال 

 بر روی آیات الهی مشغول ساخته پژوهشقیق و ن را متحیر کرده و آن ها را به تحدانشمنداکه نظم فوق العاده ای آن 

 می باشد جهان یشناس جنین پروفسورهای معروفترین از بوکای موریس همچون ای پرآوازه دانشمندان برای مثال ،

 همچون زیادی یاشخاص بلند پایه  و همچنین اند شده مسلمان قرآن شناسی جنین آیات علمی اعجاز بخاطر فقط که

 کانادا توبای مانی دانشگاه،  کودک سالمت و   نوزاد تولد و   آناتومی استاد  پروساد ان. وی.تی  پروفسور➖

 یافیالدلف جفرسون دانشگاه  آناتومی دپارتمان رییس و   امریکا برجسته دانشمندان از جانسون مارشال پروفسور➖

 چاپ تجدید  قرآن از  جدید معارف با که مور کتاب  089۱ سال  در  کانادا تورنتو دانشگاه استاد مور کید  پروفسور➖

 .کرد  دریافت را پزشکی کتاب بهترین جایزه بود، شده

 ونت جرج دانشگاه   سلولی بیولوژی  و   پزشکی کالج  شناسی جنین بخش محقق رینگر جر سی. جرالد پروفسور➖

دانشمندان که مجال بررسی و ذکر آن و تعداد زیادی از  امریکا باروری انجمن رییس مپسون سی پروفسورو   واشنگتن

 ها نیست،

صورت می برای از بین بردن عقیده ی آنان  خداباوران به اشکال متفاوتی افکار دادن بازی برای زیادی اهداف امروزه 

و  بی سواداز ناحیه ی کشورهای سکوالر که از هر نیرنگی برای فریب دادن عوام  زیاد بسیار های گذاری سرمایه گیرد ،

  کند می اداره به خوبی را آن که میلیونی 01 یهود که ای رسانه از استفاده و مغزی شستشوی ،دریغ نمی کنندناآگاه 

 که مختلف جوامعبه زیاد  طرق به که افکارهایی است، و ادیان جهان برای ها دین بیخود  از یهودیانی که خطرناک تر

                                                           
 1 .Ibid. P.61 

https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/12/08/in-outer-space-john-glenn-saw-the-face-of-god/?utm_term=.9c4721672b26
https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/12/08/in-outer-space-john-glenn-saw-the-face-of-god/?utm_term=.9c4721672b26
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 و نزاع، سوار شوند مردم افکار بر راحتی به تاشود تزریق می  خود اعتقادات از مسلمین کردن دور و براندازی هدف با

 بزرگی و عظمت این بازهم اما، کند هموار مردم کردن دین بی به رسیدن برای را راه بتوان که آنچه هر و تفرقه

intelejent disign  )کرد خواهد فرما حکمروی زمین  همیشه برای اش برنامه و شریعت که است)طراح هوشمند. 

در این مقاله بیشتر حول فیزیک و کیهان و خلقت جهان به بحث مپردازیم امید است مایه ی روشنفکری و شفاف 

 آن هک علمی» شوند می مرتکب( ها آتئیست)ستیزان اسالم همیشه که ای مغالطه، را فراهم کندمحققین بیشتر سازی 

 که خداوندی انتظار داشته که داشته، آن ازکه  یو برداشت محدود چرا و چون بی تبعیت با و دارند قرار خود «اله را

 تجسیم توان نمی ای شیوه هیچ به را آن وجود و هست فراطبیعیبه اصطالحی دیگر ( متافیزیک)ماده از خارج

اما   ندارد را موضوعی هیچ صدی در صد اثبات توان خود که دهند قرار آزمایشگاهی زیر( شی کمثل لیس)کرد

باید دست یک متافیزیک  برای خلق جهان بدون شکچیز دیگری است، برای توضیح جهان واقعیت و دید دانشمندان 

: معروف فیزیکدان تاونزگفته آقای  مصداق خلقت جهان بی معنا خواهد بود. دخالت او درچرا که عدم  در کار باشد

  0 «است نیاز مذهبی تبیین یکبه  و داند می الزم را متافیزیک دست اولیه انفجار و شروع تببین برای»

 هداشت قاتیو تحق اتبه موضوع نسبت صحیحی گیری تصمیم تا دهد می قرار ما اختیار در رو شواهدی فقط که علمی

 ...والغیر است تعالی حق مبارک ذات تنها تنها واست  محدودنااما چیزی که  محدود، و است ناتوان ساینس باشیم،

ان و نقش او را در جهیش پی برده بر وجود او بیش از پ یقینبلکه به  کند را نفی نمی یک خالق طراحعلم امروز نه تنها 

 چنین می گوید: علم مورخ برنهام فردریکبه نام همچنان که دانشمند . یشتر از هر زمان دیگری حس می کندب

 توجه مورد گذشته سال صد در دیگر زمان هر از بیش را خداوند توسط جهان آفرینش ی ،اندیشه علمی های یافته»

 ۱ .«است داده قرار

خلق )جهان بر حسب تصادف و یا جهان های موازی و یا انرژی از هیچ  دید آتئیست ها نسبت به جهان این است که

ای که آقای هاوکینگ آن مرده می  فلسفه طبقنه  و ی بوده،قابل قبولو درست  تحلیل و تجزیه نه بر اساس و ...(شده 

اصل ح ، وو مغرضانهو متکبرانه  جاهالنه تعصب یک مبنای بر فقط فقط و بلکه ،است علمی فکتهیچ طبق  خواند نه

 باشد. می صادر می شود آتئیست هاکه از عقل ناقص محدود یک جهان بینی 

نیاز  موضوعاتی که بشریت و انسانیت اعمال، قبح و حسن اخالقیات، همچون مختلف های حوزه در علم ناکارآمدی

 اداره مجموعه ای از خصایص اخالقی و اجتماعیبق زندگی وی طبه خوبی مشخص می شود و  خود را در آن می بیند

امروز عاجز تر از  که ساینس چرا خلقت جهان نیز نیاز خود را به خدا می بیند، در باب به همین منوال نیز و .شود می

بیان  نیز هورن پاکینگبدون دخالت یک متافیزیک خلقت جهان را توضیح دهد همانطور که که بتواند آن است 

                                                           
 1 .Ibid. 7. P.123. 

 ۱32ص زمان ی تاریخچه. 2 
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 و نیست علمی دارد وجود جهانی چرا اصال اینکه اما داد جواب علم با باید معتقدم را علمی سواالت برخی» داشت:

 0« است نهفته خداپرستی در جواب بهترین  من ی عقیده به است متافیزیک به نیاز پاسخ برای

 .نیست اخالقی و انسانی چهارچوبدر یک  رعایت به انسان قرار دادن و رعایت ضامن بشری علم

 انکار خالق افسانه ای .نقش خدا را در گیتی نادیده بگیردمحدود تر از آن است که بتواند  اینس امروز و آینده همس

ان سخناستناد به ستدالل و ااین مقاله با  ،تزریق می شودعوام به مغز که آنهم از طریق ساینس که در حال حاضر است 

 و دالیل .باطل خواهد کردبه طور قعطی  اسالم ستیزان و آتئیست ها را گفته های معاصرقدیم و  ارزشمند دانشمندان

 و برویم جلوتر علمی وعموض در ما که هم قدر چه هر»را با استدالل و برهان نقد خواهیم کرد  )ملحدین(باطل آنان

  ۱)ترفیل فیزیکدان آمریکایی(«ماند خواهد توضیح بدون چیزی همواره شویم، عمیق

و این نظم فوق که تمامی دانشمندان را به تعمق فرو برده . خلقتی است هستی ما و بشریت همواره به خالق نیازمند

 بوده همکار برکلی در هاوکینگ با سال 09 که کسیچارلی تاونس  .دنبدون در نظر گرفتن خدا بی معنا می دان العاده را

 بی علمی صرفا دیدگاه از هستی ی سرچشمه پرسش من نظر به: »گوید می نچنی هست دارا نیز را نوبل ی جایزه و

 3.«دارم ایمان او وجود و خدا مفهوم به من. است الزم متافیزیکی با مذهبی توضیح یک رو این از. است مانده پاسخ

توضیح دهد، ( را نیز نمی تواند big bangاولیه ی انفجار) ه اعتراف دانشمندان لحظاتحتی ب هم ساینسی که هنوز

 که تمام قوانین فیزیک می شکند و شروع جهان چه اتفاقاتی رخ داده ن ثانیه ی اولیه ییدر آن چند توضیح این که

 تسواال نیاساسی تر از و هم چنان جواب برخی سواالت همچون علت خلق قوانین چه بود؟ را بی پاسخ گذاشته،

جهان خلق شده توسط  است. هیچ کس نمی داند که قوانین فیزیکی که در لحظه ی شروع کیو فیز مبهم در کیهان

 . و دانشمندان نیز بر این گفته صحه می گذارند ؟یزی به وجود آمدهچه کسی و چه چ

 داشت دقیقه سه از کمتر جهان که وقتی ی درباره اطالعاتی هیچ ما: »گوید می آمریکایی فیزیکدان اختر جاسترو

 4.«داشت عمر 10-43  که وقتی ویژه به نداریم،

 راتمن بلوتونو نیز  «است ناپذیر توضیح آفرینش ی لحظهکه » :چنین می گوید  mit  دانشگاه از گوث الن پروفسور

 دست در اطالعاتی هیچ ان بعد ثانیه چندین و مهبانگ خود و مهبانگ از قبل که زمانی»: گوید می بزرگ فیزیکدان

 1.«ندارد وجود منطقی توضیح هیچ و شکند می درهم فیزیک قوانین تمام و نیست

                                                           
 1 .Ibid. P.88 

 2 .3  -Scribner¨s Sons, 1983), PP. 222  )J. Trefil,The Moment of Creation (New York: Charls  . 

 242 ص زمان ی تاریخچه. 3 

 4 .Ibid. P.47 

 (44ص دوم فصل مدرن، فیزیک و خدا دیویس، پائول). 5 
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 آید می وجود به هیچ از چیزی میپرسند او از که وقتیکه از مشهورترین دانشمندان حال حاضر است  دیویس پاولو 

 مانز و فضا که پرسید باید ابتدا بلکه است، شده هست هیچ از ماده چگونه که پرسید باید فقط نه دهد می پاسخ ؟؟

  !!آمدند وجود به چگونه

اشد چه رسد به قبل از آن همانطور ب از وقایع بیگ بنگ آگاهی داشته هک و نمی تواند داندی نمبه طور یقین هیچ کس  

 یا متراکم نهایت بی نقطه یک از جهان که گوید می ما به بنگ بیگ استاندارد مدل» :چنین میخوانیم هم که در نیچر

 فیزیک شده شناخته قوانین.  است شده تورم این باعث چیزی چه داند نمی کس هیچ اما. است شده منفجر یکنواخت

 .افتاد اتفاقی چه لحظه آن در که بگویید ما به توانندنمی

1.13743-universe-the-spawn-hole-black-hyper-a-http://www.nature.com/news/did 

 

 پارکر ،ام حجتی باشد برای همگانمتا ات دانشمند دیگری بیان می کنیم دو نقلی قولی رو ازهم  باز در این جا 

 ارههمو وکنند  حذف را خدا به نیاز بتوانند هرگز دانشمندان که ندارد وجود ترس این: »می گوید آمریکایی فیزیکدان

  0!!کرد خلق را قوانین و جهان این کسی چه که است خدا به نیاز

 » :چنین اظهار می دارد با وی مشارکت داشته  در نوشتن چندین مقاله راجر پن رز همکار هاوکینگ کههمچنین و 

 ۱.«نه خلقت جهان و نه انتخاب طبیعی  به وجود آمده باشدبر حسب تصادف هیچ وقت نمی تواند  جهان

  

                                                           
 1 .Ref. 7. P.117 

 2 .81)R. Penroe,The Emperor¨s New Mind (Oxford: oxford  
.U.P.1989), P. 430 

http://www.nature.com/news/did-a-hyper-black-hole-spawn-the-universe-1.13743
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 علم و الحاد 

 

و در محافل داغ مجازی هم صورت  استمهمی است که ذکر آن بسیار ضروری مقاله موضوع  قبل از پرداختن به

ملحدین خود را ؟ چه چیزی باعث شده که خود را پشت ساینس پنهان می کندامروزی  هم اینکه چرا الحاد آن ،میگرد

  و از این طریق خدا و ادیان را زیر سوال ببرند؟ پشت علم مخفی کنند

کسانی که به رد خدا می پردازند و خود را از ادیان و خالق پنهان  .دامنگیر الحاد شده مغلطه ای است کهامر نیز این 

ردازند سد خود در میان مردم بپاز این طریق به تبلیغ افکار فا باشدکه شاید امیدی  تکیه می کنندمطالبی می کنند به 

این اشخاص به  ساخت، و چنین فرض شود از این طریق بتوان خود را از حصر خدا و ادیان خارج که و به امید اینکه

 .پر کردهو خدا را  دیگر علم جای ادیانامروزه به زعم خودشان خاطر تضاد علم و دین بی دین شده اند و 

تمدن  ،ن داشتند ربطی به الحاد نداشتهکه یونانیا زیرا علوم و دانش باالیی اما این مسئله چیزی بسیار عجیب است 

همان  ،اریک اروپا ربطی به الحاد نداشتهمسلمانان دوران طالیی)قرون طالیی( اسالم قرون تفوق العاده ارزشمند 

 ین همه، ابازهم به الحاد مربوط نمیشوداگر مسلمین نبودند االن اروپایی با این پیشرفت وجود نداشت علومی که 

چه  ی و مسیحی و ادیان دیگر()مسلمان و یهوداعم از حوزه ی های مختلف و بزرگ دانشمند تاریخ و پرآوازه در

 آتئیستهیچ کدام  هم کهدن های هند و چین و مصریان علوم و تم. نیز باز ربطی به الحاد نداشته است گذشته و حال

فقط بخاطر امثال استیون هاوکینگ و الورنس کراوس  باعث شده کهپس چه چیز ، مرتبط نیستالحاد به هم ز بانبودند 

 باشند و دانشمندان جهانو مغرضانه در صدد رد مطالب  نکنندتوجهی  یات دیگر دانشمندانیچارد داوکینز به نظرو ر

 ؟از آنو خود را طرفدار علم و دیگران را مبرا  ؟آن را علم بنامند

راط و قدیم از سق ی نخورید، نگاهی مختصر بندازید به دانشمندان و فالسفهرو  نیزنگپس هوشیار باشید و فریب این 

 اما حال که همه چیز بر وفق مراد د( رو ببینید،به ندرت یک دانشمند خداناباور)ملح 01و 01تا قرون افالطون و ارسطو 

و برای اینکه بشریت امروزه را به همان خلق و خوی حیوانی)که خود معتقد به این هستند که  است «بی دینان»

 که فقط یکبار جهانیت و فساد و نسانی خارج کنند تا راه برای جنایو از مقام ا خودشان از حیوان هستند( تنزل بدند،

الحاد با علم جمع نمی شود دو حوزه ی جدا از هم است، الحاد هم خود  .می کنند باز باشد به زعم خویش در آن زندگی

 .یک باوری است، باوری به نام )بی باوری( عدم اعتقاد به خالق

این درمان نخواهد کرد و  ناآن باورپس در وهله ی اول این پنهان ماندن و استتار ملحد پشت ساینس نیز دردی رو از 

 و علم و الحاد به هم مربوط نمی شود. می شودنیز به وضوح در همین ابتدا مشخص نیرنگ ملحدن 
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 علیت در کوانتوم

 

راه انداخته و بر طبق آن هیچ علتی را در قوانین کوانتوم برای به آتئیست ها امروزه برای فرار از دست خالق بحثی را 

یزی باعث به وجود آمدن چهیچ بدین گونه که قوانین خود خالق خود هستند و رند، یوجود آمدن ماده در نظر نمی گ

برنده ی جایزه ی نوبل یک کتابی  ماکس پالنکپدر نظریه ی کوانتوم آقای غافل از اینکه خود  اما دآنها نمی باش

 پدر نظریه ینظر و همین   می باشدکوانتوم معتقد به علیت در ت در کوانتوم را شرح می دهد و یعلتالیف کرده و 

 کوانتوم خود حقیقتی تلخ است برای خداناباوران و رد این ادعا.

 آن را قبول دارد اما چندین ملحدماکس پالنک برنده ی جایزه ی نوبل کوانتوم که پدر نظریه ی شده  به حقیقت چه 

 اما غیر و است که پدر نظریه ی کوانتوم آن را درک نکرده باشد؟  ممکنآیا  ؟سواد متکبرانه آن را رد کرده بی مغرض

در را در باب علیت چنین نظر خود برنده ی جایزه ی نوبل است  ایشون هم نیز که ماکس بورنآقای از این هم 

اینکه غالبا بیان می شود که فیزیک جدید علیت را ترک کرده است کامال بی اساس » :بیان می دارد کهکوانتوم 

  0.«است

قط فو نه  متخصص در فیزیکو  را دریافت کرده جایزه ی نوبل نیز که ایشونمی باشد این گفته ی آقای ماکس بورن 

 که علیت آیا ایشون هم این قانون را نفهمیده است؟ ردی محکم بر این داستان دیگر ملحدین است، ،یک شخص عادی

 در کوانتوم را الزم می داند و کسانی که ندای رد آن سر میدهند را طرد می کند و ادعاهای آنان را بی اساس می خواند.

 هیچ توانداز نمی چیز هیچ»می گوید:  لوکرتیوس همانطور که  ،جهانی از هیچ فرضیه یا نظریه ای اثبات نشده است

 اب توان نمی را هیچ از برخواسته جهان ی نظریه»و همچنین میچیو کاکو در کتابش هم عنوان می کند که  .«سربرآورد

 (0۱4و 010 ص موازی جهان) «کرد ثابت مرسوم های روش

یک تا مدعیان علم می آوریم  هاروارد دانشگاه ازباز هم تحقیقات دیگری را نیز دال بر وجود علیت در کوانتوم را 

 کی کوانتومی ارتباطات» که میدهد نشان ما آزمایشات نتایجدر هاروراد چنین بازگو می کند که  ،سویه قضاوت نکنند

  «است کرده فراهم معلولی و علت مدل برای برتری

Our results show that entanglement and quantum coherence provide an advantage for causal 

inference  . 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2015NatPh..11..414R 

                                                           
1  .Born , M. , Natural Philosophy of Cause and Chance , Oxford ( 

)University press , 1944 , pp 3-4 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2015NatPh..11..414R
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 از علیتی سازی مدل برای را ساختاری اینجا در ما» ،نیز از دانشگاه های جهان یدیگر ات معتبرتحقیق و همچنین 

  «میکند آشکار کوانتوم در را علیت مبنای بر  روابط که میکنیم معرفی کوانتوم

  پنسیلوانیا در پیتسبرگ دانشگاه

archive.pitt.edu/11829/2/QuantumCausalDiscovery.v3.pdf-http://philsci 

  آرکایو در مقاله لینک

https://arxiv.org/abs/1512.07106 

 

انین قو دون تردیدبصحه می گذارد.  علیت در فیزیک کوانتومنیز بر  معتبراز دانشگاه های  دیگر و مقاالت آکادمیک

و هاروارد و پالنک و ماکس بورن و ماکس باال نیز هم از  زبان علت و معلول در کوانتوم صدق می کند همانطور که در 

 .میکند داللت علیت بر کوانتومی همبستگیکه  شنیدیم دیگر تحقیقات

 در که میدهند نشان تحقیقات دارد، وجود علیت از خاصی انواع کوانتوم در تبلیغات، و ها شعار از بعضی برخالف

 بین را معلول و علت رابطه یا و مشترک علت یک میدهند اجازه شما به مشاهدات از خاصی انواع  کوانتومی مکانیک

 !!است کرده فراهم علی استنتاج برای "مزیت" یک کوانتومی مکانیک . دهید نشان متغیر دو

 ((دارد باور جهان در علیت نقش به کالسیک فیزیک از بیشتر فیزیک کوانتوم که باور این بر مقاله این)) 

 دیلی ساینس از نقل به

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150323150645.htm 

 واترلو دانشگاه ازلینک مقاله 

causation-imply-can-correlation-https://uwaterloo.ca/news/news/quantum 

 

 لیتع قانون ای هسته فیزیک در و است کوانتوم بیانگر ای هسته فیزیک که ندناد می ها فیزیکدان ی همه همچنینو 

 0.است کوانتوم فیزیک همان حقیقت در ای هسته فیزیک. حکمفرماست

                                                           
 1 .https://www.patana.ac.th/secondary/science/anrophysics/ntopic13 /commentary.htm 

http://philsci-archive.pitt.edu/11829/2/QuantumCausalDiscovery.v3.pdf
https://arxiv.org/abs/1512.07106
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150323150645.htm
https://uwaterloo.ca/news/news/quantum-correlation-can-imply-causation
https://www.patana.ac.th/secondary/science/anrophysics/ntopic13
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 می کنند بحث عدم قطعیت موضوع دیگری که ملحدین بدان استناد می کنند و از این طریق علیت در کوانتوم را نقض

 است؟ کرده نقض را علیت هایزنبرگ قطعیت عدم اصل واقعا آیا می باشد،

پیش  همزمانبه طور بطور دقیق نمی توان مکان و زمان ذره را »د: یوبسیار ساده عدم قطعیت چنین می گ بصورت

بخاطر اینکه نمیتوان بطور دقیق زمان و مکان ذره را تشخیص داد علیت دیگر نقض "و حال دیدگاه ملحد  «بینی کرد

 . "می شود و پس با این استدالل خدا وجود ندارد

که در این مقاله به بحث آن  پیش بینی دقیق ذره با علیت متفاوت است نمی دانند کهآتئیست های طرفدار علم 

  :می آوریم در این تحقیق چنین آمده آمریکا استنفورد دانشگاهرفرنسی رو از اما  و مجال بررسی نیست نمیپردازیم

 توانید نمی هایزنبرگ قطعیت عدم اصل با که است درست دارد وجود علیت و ریپذی بینی پیش میان تفاوت»

 یشپ در ناتوانی این که است این است بحث مورد که چیزی کنیم؛ بینی پیش قاطعانه را اتمی زیر منفرد رویدادهای

 این یقطع اندازگیری راه در کوششی هر که است حقیقت آن نتیجه صرفا یا است نام علمی شرایط نبود از ناشی بینی

 تحت شود می مشاهده که را چه زمینه،آن این در گر مشاهده محوری نقش دهد می تغییر را آنان شرایط رویدادها،

 نداریم راهی اما .دهد می رخ گرایانه موجیت یا نامه های علت بدون ها معلول که رسد می نظر به و دهد می قرار تاثیر

 «میدهد رخ چه تغییرات و شرایط تحتگر  مشاهده بدون بدانیم تا

  argument-https://plato.stanford.edu/entries/cosmological 

 

از  ی فرار کردنثر نیست و مورد پذیرش نباشد بازهم همانطور که قبال گفتیم عده ای براکوانتوم مواینکه علیت در 

نادیده هست. هیچ راه فراری برای اینکه خداناباوران نقش خدا را در ایجاد جهان  ناظم گیتیو دست یک خالق قادر 

 . بگیرند وجود ندارد

 می گوید: توجه کنید که هاشاره کرد در کتابش جهانی از هیچکراوس  به اعتراف تلخی که آقای لورانسحال 

0 :All  of the  examples I  have provided thus far  indeed involve creation of something from 

what one should be tempted to consider as nothing, but the rules for that creation, i.e., the 

laws of physics, were preordained. Where do the rules come from? There are two  

possibilities. Either God, or some divine being who is  not  bound  by the  rules, who lives 

outside of  them... 

۱ :In this regard, there is another important point to stress here. The apparent logical 

necessity of First Cause is a real issue for any universe that has a beginning. Therefore, on 

the... 

https://plato.stanford.edu/entries/cosmological-argument
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 گرفته نظر در "هیچ" که چیزی از شیء یک خلق به شدمی مربوط ام،زده تاکنون که هاییمثال یهمه » .0

 دو اند؟آمده کجا از قوانین این. داشتند وجود قبل از فیزیکی قوانین مانند خلقت آن قوانین اما. میشود

 از خارج و نیست قوانین این به محدود که دیگری الهی موجود هر یا «خدا» اینکه اول. دارد وجود احتمال

 ینا عامل هستند، طبیعی فرا کمتر که هاییمکانیزم یا و کند می تعیین را قوانین این کند،می زندگی آنها

 0«.هستند قوانین

 واقعی ایمسئله اول، علت داشتن وجود به منطقی نیاز. دارد وجود نیز دیگری مهم نکته خصوص این در  .۱

 هب نسبت الهی دید چنین نمیتواند کسی محض منطق مبنای بر بنابراین. دارد آغاز که است جهانی هر برای

 .بگیرد نادیده را جهان

و  ؟یز بوده است. پس قبل قوانین چه چلحظه ی بیگ بنگ به وجود آمده اندبطور خالصه اگر قوانین فیزیک از همان 

را از قبل فرض همیشه این پیش نیز متاسفانه آقای هاوکینگ  ؟ته این قوانین را به وجود بیاوردتوانس کسیچه 

  ؟هیچ گاه نمی گوید چرا و از کجا آمده استاز قبل وجود داشته و  که سبب انفجار شد انرژی اولیه کهگذاشته 

ن عدد معادلی در حدود ای این انرژی شدهدن جهان و سبب به وجود آمحال انرژی که قبل بیگ بنگ وجود داشته 

 .ربط بدهند است که آقای هاوکینگ و آتئیست ها مجبور هستند که به تصادف

ون میلیون یده میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون میل این انرژی معادلی در حدود)

صفر بعد از آن( و هیچ کس و حتی آقای هاوکینگ هم نمی داند از  91با  0دقیقا همین معادل انرژی)  می باشد میلیون(

آنهم بزرگترین تصادف و  که منجر به همچین نظم فوق العاده ای شود؟کجا آمده. آیا هیچ تصادفی در جهان بوده 

 فجار جهان با آن همه نیروی زیاد؟ان

کریگ هوگان، ستاره شناس دانشگاه واشنگتن در  داندکه این انرژی از کجا می آید چ کس در حال حاضر نمیهی

سر نخی  ]ولی[می دانیم اثرات آن چه هستند صادقانه بگوییم ما این موضوع را نمی فهمیم با اینکه »سیاتل می گوید: 

 ۱«از این موضوع نداریم.. هیچ کس سرنخی ندارد.

ی م ؟ چه کسی استداشتهانی رو به دنبال همچین نظم و تنظیم کیه با این عظمت است که این چه تصادف و انفجاری

؟ به ثابت های کیهانی که در زیر چین نظمی را به دنبال داشته باشداینایجاد کند و تواند انفجاری با این همه عظمت را 

ست چون بدون در نظر از آن فراری ا . ثابت های کیهانی که امثال آقای هاوکینگ همدقت کنید بدان ها اشاره می کنم

 .محال استبه وجود آمدن آنها یقین  به قطع وگرفتن طراح این ثابت های کیهانی 

 

                                                           
 1 .nothing.pdf-from-universe-a-krauss-m-nothing/lawrence-from-universe-a-krauss-m-https://ia600403.us.archive.org/19/items/lawrence 

 

 22. جهان های موازی، میچیو کاکو ص 2 

https://ia600403.us.archive.org/19/items/lawrence-m-krauss-a-universe-from-nothing/lawrence-m-krauss-a-universe-from-nothing.pdf
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  ثوابت کیهانی

را  تیهس این که نداشتیم ای ماده اصال و میشد تبدیل انرژی به هستی کل بود، قدرتمند خیلی بنگ بیگ انفجار گرا

 به تیهس این و در نتیجه نمیکرد پیدا بسط و نمیشد گسترده هستی بود،می  ضعیف انفجار نای اگر و دوربیا وجود به

 عدد این بر تقسیم یک با هست برابر اون اندازهو  داره قرار مینیمم زیممماگ یک در انفجار اون پس. نمی آمد وجود

011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111 

 باشه شده تنظیم باید دقت این با یعنی (هست 0۱۱ توان به 01 بر یک کیهانی ضریباین 

 توسط آمیب پروتئین آمدن بوجود تصادفی احتمال» :می گوید ریاضی دان مشهور انگلیسی (Fred hoyle)هویل فرد

 Intelligent) "هوشمند جهان" کتاب در او همچنین. است دانسته 4111 توان به 01 بر تقسیم 0 را شانس

universe)هریک دست در که کور انسان 11 توان به 01 که داند می آن همانند را جهان آمدن بوجود تصادفی احتمال 

  0. کنند حل آنرا دقیقه یک در بتوانند است شده داده روبیک مکعب یک آنها از

 گرفته قرار راهی 4111 توان به 01 سر بر بیاره، وجود به را امیب نپروتئی یک فقط بخواد بیشعور طبیعت یک اگر یعنی

 .کرده انتخاب را درست مورد همون دقیقا حالت همه این بین از و

 آنقدر را باکتریها از سوپی اگر که کند می بیان ریاضی مدل یک از استفاده با: (Harold Marowitz)مارویتس هارولد

 هاینک احتمال. نمائیم آن کردن سرد به اقدام سپس و شوند تفکیک آن سازنده اجزاء تمام که ای بگونه دهیم حرارت

 .باشد می 011111111111 توان به 01 بر تقسیم یک بیاید بوجود شانس از  استفاده با ساده باکتری یک

 قرار راهی 011111111111 توان به 01 سر بر ، بیاره وجود به ساده سلولی تک یک بخواد بیشعور طبیعت یک اگر یعنی

 .کرده انتخاب رو درست مورد همون دقیقا حالت همه این بین از و گرفته

و این به هیچ  .زده هدف به دقیقا هربار و قرار گرفته راهی(  0۱۱ توان به 01 )بلکه بر سر نه و راهی دو سر هستی حال

از ستارگان و اتم  و ذرات ریز اتمی همگی از اعداد ثابت و بسیار ریز تشکیل شده اند که  وجه حاصل تصادف نیست،

 لعاده دقیق که اگر به اندازه ی یکدانشمندان را به حیرت داشته و مقادیر بنیادی جهان هستند. محدوده ای فوق ا

 پاشید. ذره نوسان تغییر در آنها ایجاد میشد گیتی از هم می

متفاوت بود هیچ کدام از ما وجود نداشتیم اگر این  11به توان  01از ثابت کیهانی یک در : »رانشگنیروی برای مثال  

این نیروی گرانش آلن گوث  «.ر حیاتی روی زمین شکل نمی گرفتثابت فقط یک هزارم درصد نوسان داشت دیگ

                                                           
 1 .Hoyle, Sir Fred. Nature, vol. 294:105, November 12, 1981 
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در سناریوی جهان تورمی، در اولین یک تریلیون تریلیونیم ثانیه، »چنین می گوید درباره ی آن:  mitفیزیکدان از 

جهان در کسری از ثانیه با ضریب غیر قابل تصور برابر « نیروی ضد گرانش مرموزی، باعث گسترش و انبساط جهان شد

 0.انبساط یافته 11به توان  01

اگر در مقدار آن منجر می شد  0۱1به توان  01در  0تغیری به اندازه ی » را در نظر بگیرید: انبساط جهانمثال دیگر 

 .«ع ظهور حیات میشدبجهان بسیار سریع تر یا آرام تر منبسط می شد و منا

واقعا شگفت انگیز است آن چیزی که » :نویسنده و استاد فیزیک نظری دانشگاه آدالید، گفتقیزیکدان و پل دیویس، 

متعادل است و اگر هر یک  چاقوی  است که زندگی روی زمین بر روی لبه چاقو متعادل نیست، اما کل جهان در یک لبه

 .«از ثابت های طبیعی حتی کوچک باشد، می تواند هرج و مرج باشد

-longley-atheism-https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion

advertising 

 

اعداد فوق نجومی که به هیچ وجه بصورت  «است 91به توان  0در جهان در حدود  ذرات ریز اتمی دتعدا»مثالی دیگر: 

مامی فیزیکدان ها و ، تآن را به شانس و تصادف مربوط دانست را توجیه کرد و منطقا محال است شانس نمی توان آنها

 . معترف شده اند تنظیم ظریفع به مناب

 .که به اختصار توضیح میدیم کرده اندرا تعریف گیتی سه راه  تخلقبرای  دانشمندان 

 ندداشته باشد و مقادیر دقیق و ثابت ها نمی توانحیات را  : با توجه به این مورد جهان باید اجازه یضرورت -0

ود ندارد که جهان و یا طبیعت باید این مقادیر را داشته باشد برای ظهور به این شکل باشند هیچ مدرکی وج

 .و تنظیم شده باشندحیات 

تا بدین شکل درآمده باشد. تنها  فوق العاده خوش شانس باشد ا: طبق این تعریف باید جهان مشانس  -۱

کمک کند جهان موازی است که باز نیاز به متافیزیک است چون هیچ  ها توضیح می تواند به آتئیست

م جهان موازی ه و بازبل تایید نیست او قنمی تواند شکل گیرد و شناسایی روی آنها  مشاهده و آزمایشی 

 .توضیحی رو برای ثابت کیهانی ارائه نمی دهد

. با کارکرد منظم و بدون هیچ خللی. جهانی با دویست میلیارد جهانی با تنظیم فوق العاده دقیق :طراحی  -3

 .جاری است و هیچ نقصی در جهان ایجاد نمی کند ها ستاره که هر کدام در مدار خود کهکشان و میلیارد

                                                           
 22و ص . جهان های موازی، میچیو کاک1 

https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
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 0میلیارد کهکشان که هیچ خللی در آن به وجود نمی آید 011در حدود جهان با عظمتی 

  

 .می گذاریم گرامی کدام است ؟؟ قضاوت را بر عهده ی خوانندگان جهان خلقت توضیح برای براستی بهترین

 

بشوند جهانی که به گفته ی دانشگاه جورجیا و گاردین اگر یک ذره این ثابت ها جا به جا نحوه ی تشکیل حیات  

  ۱.جهان هرج و مرج می شود

 و فضا-هوا ملی یموزه در نجوم دپارتمان سابق رئیس و هاروارد دانشگاه نجومی فیزیک ارشد استاد اسمیت هاوارد 

  همه. است شده تنظیم زندگی برای نقص و عیببی بسیار و کامل جهان، »می گوید که:  ناسا در ناظر شناس ستاره

   3.«تاس( هاانسان)ما برای کیهانی هدف یک وجود یدهنده نشان شواهد

 دقیق تنظیمات این با که کند ادعا کسی اگر » :آکسفورد دانشگاه ریاضیات یموسسه رئیس دویچ، دیویدو به گفته ی 

 شگفت, دارد جهان که دقیقی تنظیمات این. است کرده پنهان ماسه و شن در را خود سر او نشده، زده شگفت جهان

 4«. تاس نظیر بی و انگیز

 و نیستند مطلق عدمِ پس؛)هستند چیزی آنها بنابراین دارند کاربرد خأل فیزیکیِ خواص»  گوید؛ می نیز هویل فرد

 هیچ از بیش که است خواصی داری زیرا شود می نامیده کاذب خال ما جهان در فضا ! (است باطل عدم از جهانی نظریه

 1.دارد نیاز علت به کاذب خال پس؛ ترتیب بدین نیست خالی واقع در و باشد می میوکوانت ذرات دارای و بوده

که مربوط به ماده است و مخلوق، پس  می کند را نقضو حال نتیجه گیری ساده: اگر یک خداناباور علیت در کوانتوم 

 کوانتوم و تغییرات گیتی؟ حال آنکه ز خالقی و علتی برایش آورده شودچرا این سوال را مطرح می کنند که باید خدا نی

ت و علت پدیده نیسماده و افرخارج از گیتی و متافیزیک و  اما خدا که ،همه پدیده هستند و ممکن الوجود و معلول

 . ؟و واجب الوجود نهایی همه ی موجودات است

                                                           
  33. جهان های موازی، میچیو کاکو ص 1 
 2 .html/Faithpathh/Davies.html-astr.gsu.edu/Nave-http://hyperphysics.phy 

advertising-longley-atheism-https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion 

 3 .-d327520know/2016/11/25/c-we-how-heres-special-cosmically-is-https://www.washingtonpost.com/opinions/humanity
52b15787add0_story.html?utm_term=.134d6a444f72-8616-11e6-b0cc 

 

 4 .advertising-longley-atheism-/08/religionhttps://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan 

 مدرن فیزیک و دیویس؛خدا پائول. 5 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Nave-html/Faithpathh/Davies.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
https://www.washingtonpost.com/opinions/humanity-is-cosmically-special-heres-how-we-know/2016/11/25/cd327520-b0cc-11e6-8616-52b15787add0_story.html?utm_term=.134d6a444f72
https://www.washingtonpost.com/opinions/humanity-is-cosmically-special-heres-how-we-know/2016/11/25/cd327520-b0cc-11e6-8616-52b15787add0_story.html?utm_term=.134d6a444f72
https://www.washingtonpost.com/opinions/humanity-is-cosmically-special-heres-how-we-know/2016/11/25/cd327520-b0cc-11e6-8616-52b15787add0_story.html?utm_term=.134d6a444f72
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
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استفاده ی ید و برای را در نظر بگیر خیسیدستمال »بیان می کنیم:  موضوع رافهیم بیشتر جهت تمثالی ساده 

چیز باعث خیس شدن دستمال که چه پرسد  می ، شخصی که استفاده کننده ی دستمال استشخصی بکار می برید

دیگر ی دستمال . شخص استفاده کننده «آب دلیل خیس شدن دستمال بوده که» :ما هم می گوییدش شده است؟

آب خود خاصیت ذاتی خیس بودن را دارا می باشد و علتی برای  چون که پرسد که چرا آب خیس است،سوال نمی 

 .«الزم نیست آب خیس بودن

 است و نیاز به علت ندارد. در صورت رد علیت در کوانتوم، الوجودذات مبارک اهلل سبحان و تعالی نیز خود واجب  

)اهلل( ازلی بوده باشهنه اینکه  (باشدکه میتوانست ممکن باشد و یا ن)علیت برای خدا نیز باالتر از یک پدیده ای است 

پس قبل از انفجار کسی نیست و چیزی نیست جز  ،و هر علتی را قبل از انفجار بدان ربط دهند ،قبل وجود داشته که از

خداوند متعال همان طراح بزرگ کیهان. وجودی که هوشمند بودنش، ظرافت و نظم فوق العاده ی گیتی در دستان او 

 اوران بلکه خود خداناباوران نیز.ان علم بدان اقرار کرده نه تنها خدابرقم خورده که جه
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 خالق به نیاز بشر فطرت

 

 برای کرده هموارتر و میسر را راه گوناگون، های عقیده و فلسفیافکار  و سیاسی احزاب وجود حاضر قرن در امروزه

 تهفیا فزونی گمراهیشان حد زیادی تا و بوده اندشمنی ن راه به دنبال تفرقه و نزاع و دهمیشه از ای که هایی آتئیست

 مین پیدا زمین در نفوسی و دارند قبول را او فطری بصورت خالیق تمامی که پا به عرصه ی انکار خالقی گذاشته اند

 .است گرفته جای و وجود آدمی روح در آگاه ناخود کامال طور به که نبیند الهی به وابسته را خود شود

 ،داریم اجمالی ای اشاره هم حول فطرت بشر معتبرعلمی  منبع چندین به اینجا

: ویمشن می باریت جاستین آمریکایی بزرگ پروفسور یک از را پاسخ آیا انسان ها به طوری فطری به خالق باور دارند؟ 

 انیما پروردگار به یابند نمو و رشد خودشان که بگذاریم تنها کنیم رها ای جزیره یک در تنهایی به را یک کودک اگر»

 0 «آورد خواهند

 ادیان نه کوتاه زمانی اندک برای حتی وقت هیچ جهان نقاط اقصا در که کسانی بسا چه است چنین راستی به آری

 کی بهنیازمند و  وابسته و متصل را خود چنان هم اما نرسیده، آنها به شریعتی هیچ نه و مصریان ادیان نه و ابراهیمی

 وجود بهمگر اینکه  نیست( احدی)کسی وجود در که فطرتی، بیند می دمیده او روح در کهمی داند  (خداوندی) منبع

 .باشد برده پی خالق

  مصداق این آیه ی شریفه است که میفرماید:  کرده نهادینه ما وجود در ما خالق که انکار ناشدنی ذاتی و پاک فطرتی 

 ل ا النَّاسِ ر أ کْث  و ل کِنَّ الْق یِّم   الدِّین   ذ لِک  اللَّهِ لِخ لْقِ ت بْدِیل  ل ا ع ل یْه ا النَّاس  ف ط ر  الَّتِی اللَّهِ فِْطر ت  ح نِیًفا لِلدِّینِ و جْه ک  ف أ قِمْ}

 ۱{ی عْل م ون 

 خدا آفرینش در و است بیافریده فطرت بدان را همه خدا که است فطرتى. آور دین به روى یکتاپرستى به: ترجمه

 . دانندنمى مردم بیشتر ولى. است این پایدار و پاک دین. نیست تغییرى

 

 هر و دارد فاعلی فعلی، هر که میدان می ما» میکند کفایت پروردگار به ایمان بودن فطری برای ساده و عقلی دلیل یک

 در که چیزی هر بنابراین میشو اشتباه دچار موضوع این به علم عدم صورت در است ممکن دارد، علتی معلولی

 تداللاس این از نبودن نیاز بی مسئله و باشد، می اولیه عقالنی اصل و مبدا یک پس است بودن بدیهی شامل استدالل

 نیم،ک می آغاز را یادگیری بدان که باشد می ما میان در جدیدی و حادث علم که است نهفته این در بدیهیات بر مبتنی

                                                           
 1 .Cnn wbsite, may12,2011, by Richard allen green 

 33. سوره ی روم ،آیه ی 2 
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 در هک ستا این اصل این مزیت و باشیم، نمی یادگیری به قادر بدیهیات به علم یعنی اساس و پایه بدون ما همچنین

 است؟ کاشته وجودمان در را آن بذر کسی چه راستی باشد، می دار ریشه ما وجود

ر خلقت و تفکر د عمق به زندگی در کسی هر بدون تردید ،دهد می سوق خالق یک به انتها در را ما فطرت پاک این

 پی و خلقت پیچیده ی بشر کیهانیظریف  تنظیم و دقیق العادهفوق  خلقت اینبه  پرداخته باشدجهان و خویش 

 و بزرگ خالق چه کیست؟ العاده خارق و عجیب شگفتی همه این عظیم خالق انسان از خود خواهد پرسید ،خواهد برد

 ؟آفریده را جهان این عظمتی با و پرقدرت

 اند؟ خویش ی آفریننده خود یا اند شده خلق آفریننده بدون آنان  0(الخالقون هم ام شیء غیر من خلقو ام)

 .نیستند یقین خواستار آنان بلکه ؟اند آفریده را زمین و ها آسمان آنها آیا ۱(یوقنون ال بل االرض و السماوات خلقو ام)

 

 دانشگاه در جالبی آزمایشات گذاشته صحه خالق به ایمان بودن فطری به که گرفته صورت زیادی تحقیقات اما

 این پوست روی بر حساسی تجهیزات زمایشآ این طی، گرفت صورت( دین بی)آتئیست ۱1 روی بر فنالند هیلسنکی

که به محض شنیدن اسم اهلل ترس  ،میداد نشان را قلب ضربات و مغز امواج, بدن حرارت درجه که شد نصب افراد

وجودشان را فرا میگیرد و گردش خون آن ها زیاد می شود و مشخص می شود ملحدین طبق آنچه که در ظاهر خود 

ند خداوفطرت پاکی است که  منکر خدا می شوند اما در باطن این چنین نیست و از اهلل می ترسند و این ترس ناشی از

و  بیان می کنداین ملحدین رو در حال و روزو چه زیبا خداوند متعال است  کرده در وجود آدما نهادینه متعال

 «الْم فْسِدِین   ع اقِب ة  ک ان  ک یْف  ف اْنظ رْ ۚ   و ع ل وًّا ظ لْمًا أ نْف س ه مْ و اسْت یْق ن تْه ا بِه ا و ج ح د وا»میفرماید: 

 عاقبت بنگر پس داشت، یقین آن به دلهایشان که حالی در کردند، انکار سرکشی و ستم روی از را آن و»ترجمه: 

 «بود چگونه مفسدان

 

 و تایید فطری بودن ایمان به خالقع آکادمیک ابمن

 آکسفورددر می شنویم.  معتبر منبع زبان آکسفورد از بار این دارند تمایل باور دین و خدا به فطری طور به مردم  

 :که میخوانیمچنین 

New research finds that humans have natural tendencies to believe in gods and an afterlife. 

Research suggests that people across many different cultures instinctively believe that some 

part of their mind, soul or spirit lives on after-death.  

                                                           
  32. سوره ی طور ،آیه ی 1 

 33. سوره ی طور ،آیه ی 2 



 intelligent design 

 

 

 

19 

تحقیقات نشان  .که انسان ها دارای تمایالت طبیعی برای باور به خدایان و زندگی پس از مرگ هستنددهد نشان می 

و معتقد به و روح و زندگی پس از مرگ می دهد که مردم در بسیاری از فرهنگ های مختلف به طور غریزی معتقدند 

 نیز هستند.

  دیلی ساینس _ آکسفورد انشگاهد

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110714103828.htm 

 

 : هم مقاله ی آکسفورد و در سایت تلگراف و باز

ها  سانانطبق یک مطالعه بزرگ بین المللی سه ساله، ،  مطالعه آکسفورد -اعتقاد به خدا بخشی از طبیعت بشر است 

از دانشگاه آکسفورد، مدیر  Trigg پروفسور راجر، هستندمعتقد  به طور طبیعی به خدایان و زندگی پس از مرگ 

ما مجموعه ای از شواهدی را جمع آوری کرده ایم که نشان می "می گوید:  و تحقیقاتی این تحقیق نشان داده است

 ".تلف استدهد دین یک واقعیت مشترک از طبیعت بشر در جوامع مخ

study.html-Oxford-nature-human-of-part-is-God-in-http://www.telegraph.co.uk/news/politics/8510711/Belief 

 

 بر کنندمی دعا بحرانی مواقع در هم ندارند باور خدا به که کسانیو در نشریه معتبر گاردین نیز میخوانیم که حتی 

 ایعقیده مذهب و دین به که نفر 1 هر از نفر 0 شده، چاپ گاردین انگلیسی سایت در که جدیدی تحقیقات اساس

 و ندکنمی دعا آنان نصف از بیشتر انگلستان، ساکن بزرگساالن بین از زنندمی صدا را خدا بحرانی مواقع در ندارند،

 هر از نفر 4 که است حالی در این .کندمی اجابت و شنیده را آنان صدای خدا دارند عقیده کنندگان دعا نصف از کمتر

 بهتری حال و حس کردن دعا معتقدند تعداد همین و دهدمی تغییر را جهان دعاهایشان دارند عقیده دعاکننده 01

 برای اصل دالیل شخصی، تلخ وقایع و هابحران شوند،می دعا به متوسل که ناباورانی خدا بین در کندمی ایجاد برایشان

 .زنندمی صدا را خدا تنهایی، از رهایی و آرامش حس دریافت برای گویندمی برخی و هستند کردن دعا

 poll-says-pray-believers-non-of-https://www.theguardian.com/world/2018/jan/14/half 

 

به همین مقدار بسنده می کنیم،  و به درازا کشیدن مقاله  و تحقیقات و پژوهش های دیگر که به دلیل طوالنی بودن  

این هم مطلبی مختصر برای کسانی که به طور علمی یقین پیدا کنند که ایمان به خالق به طور فطری و غریزی در 

 .انتظار نمی رودکس دیگری  انکار آن جز از طرف مغرضین ازوجود ما نهادینه شده و 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110714103828.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/8510711/Belief-in-God-is-part-of-human-nature-Oxford-study.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/14/half-of-non-believers-pray-says-poll
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 محدودیت های علم

 

یست ، آتئمحافل عمومی و تقابل سکوالریزم با ادیان و علی الخصوص اسالم ناب محمدی در راستای هجمه ی زیاد

سعی در ارتباط دادن هر برای انکار قدرت الیزال الهی و زیر سوال بردن ناظم و طراح هوشمند گیتی هم ها)ملحدین( 

نادیده بگیرند اما غافل  باشند و نقش او)خدا( جهان آفرینش در تا منکر نقش خالق موضوع علمی با ادیان و خدا شوند

 و بهتر است بگوییم و این مشکل اصلی تقابل اسالم علوم تجربی توانایی نظر در مورد متافیزیک را ندارداز اینکه 

 به کسانی که هیچ عقیده ای الحاد با (خداباوران)تمامی ادیان و دانشمندان معتقد به خدا و ادیان و حتی دئیست ها 

علوم تجربی شواهد  خداناباوران حتی اکثریت باور بر خالف .می باشد )خداناباوران(ا و ادیان و مقدسات ندارندخد

 .دهد به ما می طراح دقیقشمند بسیار زیادی رو حول ناظم و قادر فوق هو

سخنی برای گفتن ندارد و اینکه ما احساس کنیم که ساینس جوابگوی تمام جواب های  یعلوم تجربی در حوزه های

 م تجربی هیچ وقت نتوانسته است.وبشری است تفکری بس اشتباه است و عل

 هر و متافیزیک با تجربی علوم مطالبالحاد امروزی زمانی که با شکست زیادی روبرو می شود سعی بر این دارد که » 

 زا خداناباوران جز که عبث بس چیزی .و در آخر نیز انکار خالق و ...کند  با تلفیق را نیست آزمایش قابل که چیزی

 نفی و اثبات را چیزی عمل در علوم این خود که اینجاستو مبهم   اساسی ی مسئله اما رود، نمی انتظار دیگر کسی

 هب نسبت بهتری گیری تصمیم توانایی تا دهند می نشان آزمایشگاه در ما برای را شواهدی تنها علوم» کنند، نمی

 «باشیم داشته تحقیقات

رای ود که چنین بعلوم تجربی توانایی اثبات را هم ندارد. برای تایید این ادعا مطلبی رو از  دانشگاه ایندیانا خواهیم آر

 علم»  دارد؛ محدودیت تجربی علومدر این  تحقیق در دانشگاه ایندیانا به چنین نتایجی رسیدند که ما بیان می دارد 

( عیفراطبی های پدیده نه) طبیعی های پدیده به تواند می تنها علم «شود استفاده مشکل هرگونه حل برای تواند نمی

سواالتی که نیازمند قضاوت ذهنی، سیاسی، مذهبی، اخالقی یا زیبایی هستند عموما فراتر از قدرت علم ، بپردازد

 برای روشن کردن چنین مسائلی استفاده کرد، اما به ندرت پاسخ های نهایی را ارائه می دهدعلم را می توان  .هستند

  ایندیانا دانشگاه

http://www.indiana.edu/~ensiweb/nos.html 

 

 هستیم اینجا چه ایبر همه شده؟ آغاز چگونه چیز همه همچون اساسی یهای پرسش بهنسبت  ناکارآمد و محدود علم

 کجا به میریم می آنکه از پس؟  چیست انسانی وجود معنای ؟ است آمده بوجود عالم چرا ؟چیست زندگی هدف ؟

http://www.indiana.edu/~ensiweb/nos.html
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 ارزش مورد در ما فهم اخالق، حول زیادی های پرسش و سواالت است، عاجز و ناتوان ؟ دهد می روی چه و میرویم

 ؟ کند می کار چگونه فیزیکی جهان و انسانی های

 0«شود می روبرو شکست با احتم علمی فرمول به اخالق تقلیل برای کوششی هر» انیشتین بقولپس  

 قوانین: »گوید می چنین "خدا محضر در هاوکینگ" کتاب در آکسفورد از دان ریاضی دانشمند لینوکس جان و

 روی عینم شرایطی تحت معمول طور به که هستند چیزی آن توصیف قوانین این بیافرینند چیزی توانند نمی فیزیکی

 هرگز نیوتون مشهور تحرک قوانین المث برای ،باشند چیزی داد روی علت توانند نمی( قوانین)آنها حتی و «دهد می

 ۱«شوند سبز روکش با میزی روی بیلیارد شار حرکت علت توانند نمی

 نمی ایجاد رویدادی آنها: »که دهد می توضیح گونه این قوانین این ی درباره( c.s lewis)لوئیس اس. سی همچنین

 داشته طباقان آن با باید دش آن وقوع موجب بتوان فقط اگر_رویدادی هر که کنند می بیان را الگویی آنها: کنند

 3«باشد

 بالفعل را عالم اینکه نه دهند می قرار ما اختیار در «اگرها و اما» از عالمی فقط قوانین ای پایه و محکم نظریات این با

 منبع خدا  آنگاه که است ارتباطات ای مجموعه دانیم می کلی اصول و قوانین طریق از ما آنچه. باشند آورده بوجود

اولین جرعه که از »که گفت:  ماکس بورن برنده ی جایزه ی نوبلتصدیق کننده ی گفته ی  است ارتباطات این تمام

منتظر  خداوند در می یابی که کاسه ی علوم می نوشی تو را به سوی الحاد پیش می برد اما در آخرین جرعه ی کاسه

 «.توست

http://www.scigod.com/index.php/sgj/article/download/14/14 

 

 هاراظ چنان باشند جهان این خالق خود که قوانینی ی درباره نوبل ی جایزه ی برنده فاینمن ریچارد نیز دیگر جایی در

  4«گردد می هیتمن بینی پیش امکان ما به اما شود نمی فهمیده اصال قانون این»: که دارد می

 جودو طبیعت قوانین که شود می معتقد باشد علم دنبال به جدی طور به کس هر» :که می گفت انیشتین مصداق حرف

 .«کنیم حقارت احساس آن برابر در باید مان اندک قوای با ما و است آدمیان از برتر بسیار که سازد می آشکار را روحی

 کرافورد ی جایزه ی برنده همچنین و اخترها تپ کاشف و مدرن شناسی ستاره پدر( allan sandage)ساندیج آلن

 باید باشد سرزده آشوب از نظمی چنین که دانم می محتمل غیر کامال من»  :شناسی ستاره در نوبل ی جایزه معادل

                                                           
 Princeton university press 1999. علم ودین، 1 
 13هاوکینگ در محضر خدا اثر جان لینوکس صفحه ی . 2 
3 .91-Miracles  london Fontana 1974pp.63.. 90 
 4 .the meaning of it all .london penguin .2007. p. 23 

http://www.scigod.com/index.php/sgj/article/download/14/14
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 چرا اینکه تببین_است وجود ی معجزه تبیین اما است، راز یک خدا من رای. باشد داشته وجود دهنده سازمان چیزی

 0«دارد وجود چیزی هیچ بجای

کرد و بر  که بتوان از آن مطالبی را استخراجاینکه فقط علوم تجربی می تواند شواهدی رو حول موضوعی به ما دهد 

کند، علمی که حتی توانایی نظر   منعکسطبق آزمایش های که صورت می گیرد شواهد موجود حول تحقیق رو برای ما 

ربی وع و مسئله و یک رفتار یا هنجار اجتماعی علوم تجبرای حسن و قبح یک موضا نمی دهد. در مورد اخالقیات ر

نظری در باب اخالقیات و علم نمی تواند  اخالقیات در حوزه ی علوم تجربی تعریف نمی شودساکت نشسته، 

 .و اگر اخالقیات از زندگی روزمره بشر حذف شود زمین دیگر جایی برای زندگی نخواهد داشت داشته باشد

ز ندارد و عاجز ا می باشد نظری در مورد متافیزیک و هر آنچه که مربوط به ماوراء الطبیعهبه هیچ عنوان، که علومی 

( و )ازلی و است مکانو است، پس چطور می خواهد و یا می تواند به خدایی )که در نه در حصر زمان حیطه آن نظر در 

س چیزی ب دارد با آن محدودیت به کنکاش در مورد خالق بپردازد علمی که یک آتئیست انتظار ؟ابدی( اظهار نظر کند

 دار است که امروزه میخواهد بوسیله ی آن خدا را رد کند  خنده

 رو برای ما اینچنین بازگو میکند:نتایج و خروجی علم و  پاسخ می دهددانشگاه کالیفرنیا  

📄What does science think of god? The short answer is that science doesn't think 

anything about god. That means that science can't prove OR disprove anything about 

god . 

 این. ندارند خدا به نسبت موضعی هیچ علوم تجربی خالصه طور به چیست؟ خداوند با رابطه در تجربی علوم حرف

 کند رد یا اثبات را خدا به راجع چیزی هیچ نمیتواند تجربی علم که است معنی بدان

  کالیفرنیا دانشگاه

http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=3089  

 

 زندگی از بخشی من» :گرفته تعلق او به علم ی معادله مشهورترین که شرودینگر اروینمحدودیت ساینس از زبان 

 و خداوند بد و بخو و زشت و زیبا از چیزی علم ،.ام کرده ها کوللوم و اتمها برای معادله این حل صرف را ام ای حرفه

 احمقانه چنان ها جواب اما دهد می پاسخ قلمروها این در هایی پرسش به که کند می وانمود گاه علم «داند نمی ازلیت

 ۱...بگیریم جدی را آنها توانیم نمی که اند

                                                           
 1 .new yourk times .12 march1991.b9. 
 1311. تاریخچه ی زمان استیون هاوکینگ ، ترجمه ی محمد رضا مجوب، چاپ سیزدهم 2 

http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=3089
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 همه فیزیک دانش در که حالی در» :نویسد می( فیزیک قانون ی مشخصه)خود کتاب آخرین در فاینمن ریچارد نیز و

 و زیبایی یا تاریخ و ها انسان ی درباره ما روزمره زندگی در الکترون و نوترون پروتون، زیادی شمار از است عبارت چیز

 پای بنیادین؟ قوانین یا و امید است زیباتر یک کدام است؛ تر نزدیک خداوند به یک کدام گوییم، می سخن امید

 تاس کامل درکی به اینان از یکی سوی به جانبه یک از گیری جهت با اینکه به امیدواری و ها این از یک هر بر فشردن

 0«نیست بیش اشتباهی یافت، خواهیم دست

 مورد رد مشخص هایی پرسش علم» :آمریکا کارتون کالج شناسی دین پژوهشگر برجسته و استاد باربور ایانو به قول 

 لمع کار..  و زندگی ی فلسفه و اخالقی مسائل به پرداختن و داشت انتظار آن از زیاد نباید و دارد طبیعی هایی پدیده

  «نیست

را  محارم و هیچ چیز دیگریغارت، قتل عام، زنا با  توهین، جنایت، قتل، ،برای مثال: طبق هیچ علمی نمی توان دزدی

دانست در صورت نادیده گرفتن خدا و ادیان هیچ لزومی برای رعایت اخالقیات  که از حیطه ی علم خارج است قبیح

ظلم  نیست و هیچ کس خود را حصر در این نمی بیند که باید دزدی نکند، تجاوز نکند، حق مردم را پایمال نکند،

در صورتی که فرد خود را خارج از دین ببیند  میلیون بی دینان انجام ندهد. 0۱1 ریختن خون نکند، کشتاری همچون

از مردم خود را ملزم به  با وجود خدا و معاد است که اکثریت قریب به اتفاقاخالقیات معنی نخواهد داشت چرا که 

ی واژه ا «انسانیت» ادیانغیر از  ،ملزم به رعایت آن نیستند رعایت اخالقیات و انسانیتی می بینند که جز در ادیان

 .مبهم و بسیار غریب به شمار می آید

به چندین صورت مختلف محدودیت علم  در مقاله ای که به بحث محدودیت های ساینس پرداختهدانشگاه نوتردام نیز

 «که ساینس نمی تواند به سواالت نهایی و غایی انسان پاسخ دهد» :می کند معرفی

https://philreligion.nd.edu/assets/44798/0708lecture.pdf 

می کند. شواهد و فرضیاتی که ما را به حقیقت بیشتر نزدیک می کند.  ارائهو شواهدی است علم ماهیتی بر فرضیات 

ست. علمی که بطور مطلق نمی تواند آزمایشات دقیق و ا زمینه ها یک محدودیت مطلقاری از محدودیت علم در بسی

 رینباالت که علمی های فکت حتی» :قرار بده. بدین گونه که حتی طبق گفته ی ناسا نیز به دور از خطا رو در اختیار ما

 «باشند غلط آینده های آزمایش در است ممکن نیز دارند را اطمینان درجه

https://www.nasa.gov/pdf/371711main_SMII_Problem23.pdf 

 

تحقیق  ارائه دادیمهم عالوه بر این مطالب که  علوم چیزی را نمی تواند اثبات کند. موید این ادعای ما نیز باز 

 .ا مشخص می کند چیزی به اسم اثبات در علم وجود نداردآکادمیک دیگری است که برای م

                                                           
 1311. تاریخچه ی زمان استیون هاوکینگ ، ترجمه ی محمد رضا مجوب، چاپ سیزدهم 1 

https://philreligion.nd.edu/assets/44798/0708lecture.pdf
https://www.nasa.gov/pdf/371711main_SMII_Problem23.pdf
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 بطور که افراد از بسیاری  ندارد، علم در جایگاهی هیچ اثبات مفهوم»در منبع دانشگاهی دیگری نیز آمده است: 

 اثبات لاه دنبب علم میگونید اشتباه به و) کنند نمی درک یافته ساختار شکل به را علم ، ندارند علمی تالش فعاالنه

 0.کنند اثبات را چیزی توانند نمی وقت هیچ دانشمندان بنابراین. «(است

 تاثبا را چیزی علم. کنند مراعات «اثبات» ی کلمه از استفاده در باید دانشمندان»: امریکا اورگن ایالتی دانشگاهو 

 مکانا ریاضیات انتزاعی علم در تنها اثبات. کند مطرح ایی ایده علیه یا نفع به را شواهدی میتواند تنها علم. نمیکند

  ۱.«است پذیر

 االنهفع بطور که افراد از بسیاری ندارد، علم در جایگاهی هیچ اثبات مفهوم» :و باز تحقیق دیگری از دانشگاه نبراسکا

( . ستا اثبات بدنبال علم دگوین می اشتباه به و) نمیکنند درک یافته ساختار شکل به را علم ،«ندارند علمی تالش

 !!کنند اثبات را چیزی توانند نمی وقت هیچ دانشمندان بنابراین

http://agbiosafety.unl.edu/science.shtml 

 

می  علمبلکه خدا را اثبات و بدان دست یابد  ی که داردده از توانایی محدودساینس به هیچ عنوان نمی تواند با استفا

با تنظیمات کیهانی )ثابت طراحی هوشمند تواند شواهد و قرائنی رو در باب اینکه جهان خالقی فوق العاده دقیق 

. با این مطالبی که و بر آن صحه گذاشته کیهانی دارد( دارد و علم نیز بر این شواهد دالیل خاص و زیادی عرضه نموده

صورت مطلق چیزی برای اثبات در علوم تجربی ما ه شد در می یابیم که علم در اثبات ناتوان است و به یقین و بارائه 

 و ساینس حق اظهار نظر در مورد متافیزیک را ندارد.هیم دید نخوا

 گوید:جهان می حال حاضر  حوزه ی فیزیک تراز اول معاصر از دانشمندان میچیو کاکو ورهمانطور که دانشمند خدابا

 زیچی علم .کنید رد یا و اثبات را خدا وجود نمیتوانید شما که است این من شخصی دیدگاه. است متفاوت من دیدگاه»

 باشد هداشت را هاویژگی این که چیزی. است استوار بودن تایید قابل و بودن تکرار قابل, بودن آزمایش قابل بر که است

 ودوج که نیستند تایید قابل و تکرار قابل, آزمایش قابل که دارند وجود چیزهایی, وجود این با. میشود نامیده علم

 ات دهید انجام بتوانید شما که باشد داشته وجود آزمایشی هیچ نمیکنم فکر من .هاست آن از یکی نیز خدا داشتن

 یدتوان نمی شما. نیست تایید قابل موضوع یک خدا نداشتن یا داشتن وجود رو این از. کنید رد یا و اثبات را خدا وجود

 «.نیست تایید قابل موضوع یک این رو این از. کند رد یا اثبات را خدا وجود که کنید طراحی را آزمایشی

discovery-god-clears-kaku-https://innotechtoday.com/michio/ 

                                                           
 1 .http://agbiosafety.unl.edu/science.shtml 

 2 .https://oregonstate.edu/instruction/bb317/scientifictheories.html 

 

http://agbiosafety.unl.edu/science.shtml
https://innotechtoday.com/michio-kaku-clears-god-discovery/
http://agbiosafety.unl.edu/science.shtml
https://oregonstate.edu/instruction/bb317/scientifictheories.html
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همگی توافق  تقریبا «علم»دربارة فهم اصطالح  و در آخر نیز نظر آلبرت انیشتین را در مورد محدودیت علم می آوریم:

س جهان را به وسیله تفکر های محسو است برای آنکه پدیده ، کوششهای قـرون گذشـتهداریم. علم در حقیقت

علم کوششی است بـرای خلـق دوبـاره جهـان هـستی » دقیق درآوریم. به عبارت دیگر ای به صورت رابطهمنظم 

و نه  تواند دربارة آنچه هست، یقین حاصل کنـد فرمولهای قابل درک. شایان ذکر است که علم فقط می بـه وسـیله

 0.«دربارة اینکه آنچه باید باشد

 

 

 

 

 

  

                                                           
 1 .enistien 1979, 41 
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 (جهانی چند ی نظریه)   mنظریه 

 

 خلقت بودن تصادفی شکست و اظهار از بعد گرفتند نظر در طراح هوشمند از فرار برای خداناباوران که دیگری راه

 توجیه در سعی شد، روبرو دانشمندانو انتقاد های زیاد  شدید اظهارات با که( کوانتومی خالء)هیچ از جهان خلقت»

 های جهان به اصطالحی دیگر یا و جهانی چند دیگر، نظریه یک آوردن با بار این کردند دیگری رویکرد تغییر و آن

وجود دارند و این جهان ها ی متعدد بسیار زیاد)میلیاردها جهان دیگر مثل جهان ما( ها جهان که گونه بدین، موازی

حال خود این جهان های موازی خود از یک ژنراتور بسیار عظیم تولید شده اند  شدند ما جهان اینآمدن  بوجود باعث

و نظریاتی بهتر است بگوییم فرضیاتی که هنوز ساینس فقط به صورت انتزاعی در باب آن نظر می دهد و آوردن آنان 

 یرتعب به کنیم می ندگیز حال آن درما در حال حاضر  که جهانی ،است نه عقالنی و نه علمیزیر ساینس به هیچ عنوان 

 بسیار حرفی دارد، وجود که است جهانی 111 توان به 01 از یکی هاوکینگ استیون همچون ییخدا بی دانشمندان

چون به هیچ  اند و آن را متافیزیک خواندهشده از آن به عنوان افسانه و خارج از توان علم نام برده  بسیاری که عجیب

در دسترس نیستند تا شاهد بررسی و آزمایش  اصال وجه جهان های موازی را نمی توان در زیر آزمایشگاه قرار داد و

 .آنان باشیم

 شده دهآفرییا شاید یک ژنراتور بزرگ  هیچ از زیادی بسیار های عالم که کند می بینی پیش نظریهاین  ساده بیانی به

 آمدند به وجود فیزیک قوانین از طبیعی بطور متعدد های عالم این بلکه نیست، خدا دخالت مستلزم نهاآ آفرینش و اند

 جهان هایی شاید به تعداد میلیارد.

کردن نسبیت عام انیشتین و فیزیک کوانتوم  match مختصرا این نظریه بهترین تئوری برای مرتبط کردن و به نحوی 

ت شده ی نظریه ی یجدیدترین و بهترین نسخه ی آپد عامیانه تر عرض کنیم است که تا به حال صورت گرفته و

قابل هم قرار گرفته اند را تا حدود زیادی در مکه  )نسبیت عام و کوانتوم(تالش آن این است این دوریسمان است و 

ت شود و شواهد کافی و ثاب و به نحوی اگر بتواند توضیح دهد بعد را در جهان فرض می گیرد  00یکی کند، این نظریه 

به وجود آمدن جهان ما حاصل برخورد جهان های دیگر »اینچنین فرض می کند که:  که علم هنوز عاجز از آن است

   .«و نیازی به دخالت طراح نیست است

 در ها آن از کدام هیچ که حالی در ما، جهان این از خارج در باشد، داشته وجود جهان همه این شود می چطور

 ایده ! داشت باور بدان باید اما گیرند نمی قرار بشر های آزمایشگاه و تجربی علوم و آزمایش زیر در و نیستند دسترس

 sir roger)روز پن راجر سر که بود دار خنده آنقدر گیتی آفرینش برای توجیه و فرار آخر راه که موازی های جهان ی

penrose )ولف ی افتخارجایزه در که هاوکینگ، سابق همکار(wolf prize )پنروز. است برجسته است سهیم او با 

 حد از بیش آن از: »است تهگفچنین  بزرگ نظم در[ چندگانه های عالم] هوممف از نگهاوکی ی استفاده ی درباره
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 نظریه نداشتن برای است ای بهانه این است، شده استفاده حد از بیش آن از که است جایی این و است شده استفاده

  0 «خوب ای

 ها نآ یا و کنیم دیدن دیگر های جهان از توانیم نمی اگر» :نویسد می نیز که هیچ وابستگی دینی ندارد دیویس پاول

 ۱.«است ایمانی ی مسئله خدا به اعتقاد مانند ها آن وجود که بیندیشیم باید کنیم تجربه مستقیما را

 حال در دیدگاه این چند هر زیرا)است غیردقیق کند می فکر زیرا ندارد دوست را چندگانه عالم اصطالح پنروزراجر 

 این در بدیل های جهان. است کننده گمراه این اما است، مختلف بدیل های جهان موازی وجودی هم به باور حاضر

 (ندارند «وجود» جداگانه طور به واقعا دیدگاه

 بینیمب: » ندک می بیان چنین چندگانه های عالم ی درباره را نظرش نیز نظری یبرجسته  فیزیکدان پاکینگورن جان 

 لمیع دلیل هیچ. است متافیزیک معنا، ترین دقیق به بلکه نیست، فیزیک اصال این. هستند چه واقعا تفکرات این

 3«ندارد وجود ها عالم از ای مجموعه به باور برای محضی

 «دآی می حساب به تری منطقی بسیار ی گزینه خدا به  اعتقاد که کنم باور خواهم می» که کند می اضافه ادامه در وی 

 اب را مقاله تهش و بوده نیز هاوکینگ دانشجوی که آلبرتا دانشگاه از نظری فیزیکدان( don page)پیج دن همچنین و

 بندی صورت کامال ای نظریه m نظریه اگر حتی که افقممو یقینا من: »گوید می چنین آورده در تحریر ی رشته به وی

 4 «نیافریده را عالم خدا که داد نمی نشان ،( دانیم نمی البته که)بود حصحی اگر و( نیست هنوز که) بود شده

 از ای مجموعه یا سناریو یک این خالق، مورد در نظریه یک نه و است انتزاعی ی نظریه یک چندجهانی ی نظریه

 را عالمی هیچ جهانی چند ندارد، یقین محل ها آن از کدام هیچ باز اما دارد بر در را هایی جواب که است هایی سناریو

-داخ همان چندگانه های عالم کلی تببین» معاصر: معروف فیزیکدان دیویس پل دیگر بزرگ دانشمند نظر و نیافریده

 و نادیدنی ناشناخته، نهایت بی نظامی دو هر و. است آمده در علمی زبان ی جامعه به که است ساده گراییددا

  1.«رسند می نظر به ناشناختی

درباره ی  دیویس پل و  «نیست هم مناسبی علمی ی نظریه حتی: » میگوبد( jim al_khalili)الخلیلی جیم پروفسور و

 1«نیست پذیر آزمون بینی پیش قابل آینده در حتی نظریه این: »آن می گوید

                                                           
1  .primer Cristian radio “unbilivable” with Justin Brierley 25 September 2010 

 2 . )F. Dyson,Disturbing the Universe (Harper, 1979), P.  

.251 

 3 ..world ,London ,spck, 1986, p.80 one 

 . نقل از نامه ی خصوصی به جان لینوکس4 
5 . Bernard carr, op,cit. p.495. 

6  .hannah devlin, the times, 4 september cape, 2004,p.1010. 
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 حتی  m نظریه»  :بیان می کند من باب چندجهانی نظرش را اینطور (frank klose)کلوز انکرف آکسفورد فیزیکدان

 خدا ی درباره بحث به علیه، یا له از اعم ذره، یک حتی نظریه این نمیکنم باور من گوید می و «است نشده تعریف

 0.بپردازد

 قرار علم از جایی در این که میدارد اظهار و داند می فکری کامال را نظریه این نیز( jon butterworth)باتروورث چون

 ۱.نداریم آن برای مدرکی هیچ که دارد

 بزرگ نظم کتاب چاپ از بعد او باشد می بریتانیا های اومانیست عضو و ندارد هم دینی وابستگی هیچ که پنروز

 کند نمی را کار این هنوز یقینا: »دهد می پاسخ شدت به آفریند می را خود هیچ از جهان بود گفته که هاوکینگ

 می را تصور این شما به و است الهامات و آرزوها و ها اندیشه از ای مجموعه نظریه این نیست، تا دو یکی کتاب مشکل

 به» m ی نظریه واقع در و «نیست هم نظریه حتی نیست رجو این اصال دهد توضیح را چیز همه خواهد می که دهد

 3«است علم زحمت

پرنستون و دیگر مراکز آزمایشی، در حال انجام محاسبات الزم هستند تا  mitدانشمندان در دانشگاه های کلتک، 

بفهمند آیا ورود به یک جهان موازی با قوانین فیزیک امکان پذیر است یا نه. از آنجا که امروزه هیچ مدرک تجربی دال 

 4بر وجود جهان های موازی وجود ندارد.

 و دان آورده میان به سخن نظریه  این علیه قاطعانه و بصورت نیست بسط مجال اینجا کهاز دانشمندان  دیگر چندی و

و یا خلق  علمی حقیقت یک عنوان به را آن شود می چطور پس اند دانسته هم فرضیه حد در و مردود و باطل را آن

 ؟و بدان باور داشت کرد قبولاین جهان 

 ناپایدار لزوما مقاالت این در موجود های ایده: »گوید می سانتاکروز در در کالیفرنیا دانشگاه از پریماک جوئل

 1«هستند

 اما دهد، می ما به باشد شده آغاز است ممکن جهان که ای شیوه از انگیزی شگفت جدید تصویر m ی نظریه اگرچه

 لیاص مشکل کنم می فکر من .کنیم وارد شناسی کیهان به را نظریه این که است زود کمی هنوز کنم می فکر شخصا

 چیز همه برای ای نظریه واقعا m نظریه است ممکن. است نکرده پیدا را خود نهایی شکل هنوز مدل این که است این

 1.دارد فاصله بسیار هنوز آن نهایی شکل تا دارم عقیده اما باشد،

                                                           
 1 .science . live ,thr planet’ thr times , eureka, issue 12, septembe 2010,p. 23 
 2 ..hannah devlin, the times, 4 september cape, 2004,p.1010 
 مطرح ساخته است. cycles of time bodley head ,2010. راجر پنروز نظریه ی خود را در کتاب جدیدش3 

 22. جهان های موازی ص 4 

 211. جهان های موازی، میچیو کاکو 5 

 222 ص کاکو میچیو موازی، های جهان. 6 
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 پیترآن از زبان دانشمندان،  و مردود دانستن )جهان های موازی(رد چند جهانیهم چندین رفرنس دیگر دال بر  و باز

 : نوشت کلمبیا دانشگاه در علمی های کتاب نویسنده و مشهور فیزیکدان و دان ریاضی وویت

 باشد تنظیم قابل عناصر دارای دوما باشد جامع و دقیق باید اوال علمی نظریه یک»

 باشد کرده ذکر را خویش پذیری ابطال موارد  چهارما  باشد داشته مطابقت تجربی مشاهدات با سوما 

 کند بیشتر را کتابش فروش اینکه برای هاوکینگ «ندارد را ها شرط این از هیچکدام هاوگینک نظریه متاسفانه اما 

 به ضعیفی فرضیه چنین با چرا کنم سوال هاوکینگ از که دارد جا است رفته دین و خدا جنگ به کتاب این در

 بنا(  آزمایش نه) نتیجه به ایمان مبنای بر چون هستند هم مثل  دو هر ادیان و موازی های جهان ای؟ رفته دین جنگ

 داد قرار  "علم شبه" بندی دسته در را آن میتوان بلکه خواند علمی را فرضیه این نمیتوان وضع این با اند شده

http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=3141 

 

 برای میتواند موازی های جهان ایده»: گفت آمریکن ساینتیک در هاوکینگ خود همکار و بزرگ فیزیکدان الیس جرج

 «است ساینس مرزهای از بیرون در دروغ یک زیرا باشد خطرناک مدرن فیزیک

exist1-really-multiverse-the-https://www.scientificamerican.com/article/does/ 

 

 زندگی موازی های جهان در ما که ایده این»: نوشت هارواد دانشگاه در نظری فیزیک بزرگ دانشمند استنهارت پل

 زیرا کرد پشیتیبانی علمی پسوند با تواننمی  را دارند متفاوتی فیزیکی قوانین و و کیهانی خواص کدام هر که میکنیم

 بصورت ها جهان این از تکه هر قوانین چون است ممکن غیر ها جهان این پذیری بینی پیش و کردن مشاهده

 در که یافت تواننمی  را الگوریتمی هیچ همین برای و اند شده انتخاب دیگر های جهان به نسبت تصادفی و متفاوت

 «.کند کمک ما به ها جهان این پذیری بینی پیش

detail/25405-https://www.edge.org/response 

 

 دارای است ان در که چیزی هر و جهان یک»: نوشت اسمیتسونین معتبر سایت در فیزیک پژوهشگر  اسکالز سارا

 قابل غیر موازی های جهان ایده حالیکه در است اثبات و مشاهده قابل جهان این در چیز همه و است مشخصی تعاریف

 «است فلسفه حتی و کیهان و فیزیک  در دسترس

http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=3141
https://www.scientificamerican.com/article/does-the-multiverse-really-exist1/
https://www.edge.org/response-detail/25405
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که بسیاری از همکارانش فکر »روللی می گوید:  کنند.های پرطرفدار خود را آزمایش  خواهند این ایده فیزیکدانان نمی

و زمان زیادی که در اتاق فکر می کردند، می توانستند تا حاال آنها را  ند که با پیشرفت چشمگیر تکنولوژیمی کرد

، دمن فکر می کنم که بسیاری از فیزیکدانان راهی برای اثبات نظریه هایشان پیدا نکرده ان"می گوید:  او تایید کنند

 ".همانطور که امیدوار بودند، و به همین دلیل آنها را گاز می گیرند

180958813-real-multiverse-prove-ever-physicists-nature/can-http://www.smithsonianmag.com/science 

 

 کی شبیه بیشتر جهانی چند ایده»: گفت کوانتا مجله با مصاحبه در فیزیک نوبلجایزه ی  دارای واینبرگ استیون

 از خارج را موازی های جهان ایده میکنیم مراجعه علمی های چارچوب به ما که وقتی است فیزیک در فلسفی بحث

 اسخپ نیز علمی پسا سواالت سری یک به باید ناچار به کند قبول را ایده این کسی اگر اما میابیم تجربی علم حوزه

 وانندنمیت وقت هیچ تجربی علم دانشمندان  حالیکه در کرد بندی طبقه فلسفه حوزه در میتوان را سواالت این که دهد

 «دهند را سواالت این پاسخ

multiverse-to-myth-from-path-sciences-https://www.quantamagazine.org/20150317/ 

 

  «نیچر و گاردین»آمدی جهان های موازی)چند جهانی( رو از زبان رمبنی بر ناکا اولمنابع معتبر و درجه  ازمهر تایید 

 وجود) چندجهانی همچنین و ریسمان ینظریه مانند نظریاتی میکند اعالم و پرداخته فیزیک علم از دفاع بهنیچر  

. میشوند علم تخریب به منجر بلکه نیستند علمی تنها نه( موازی هایجهان و ما جهان از غیر به دیگر هایجهان

 دقیق تنظیمات چندجهانی یایده به دانشمندان از ایعده آوردن روی دلیل که میکند اعالم مقاله این در نیچر ژورنال

 کلش هستی جهان در زندگی و حیات بودند متفاوت اندکی تنظیمات این از کدام هر اگر که است جهان انگیز شگفت و

 :است آمده مقاله این در. نمیگرفت

The multiverse is motivated by a puzzle: why fundamental constants of nature, such as 

the fine-structure constant that characterizes the strength of electromagnetic 

interactions between particles and the cosmological constant associated with the 

acceleration of the expansion of the Universe, have values that lie in the small range that 

allows life to exist. Multiverse theory claims that there are billions of unobservable sister 

universes out there in which all possible values of these constants can occur… 

 چرا: گرفت قرار توجه مورد معما یک بخاطر( ما جهان از غیر به دیگر هایجهان وجود)جهانی چند یایده :ترجمه

 مشخص را ذرات بین الکترومغناطیسی انفعاالت و فعل میزان که دقیق ساختار ثابت مانند, طبیعت بنیادی هایثابت

 یمحدوده یک در که هستند مقداری دارای, است مرتبط جهان گسترش شتاب با که کیهانی ثابت همچنین و کند می

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/can-physicists-ever-prove-multiverse-real-180958813
https://www.quantamagazine.org/20150317-sciences-path-from-myth-to-multiverse/


 intelligent design 

 

 

 

31 

 که میکند ادعا چندجهانی ینظریه. باشد داشته وجود( زندگی)حیات دهد می اجازه که دارند قرار کوچک بسیار

 میتواند هاجهان این در هاثابت این برای ممکن مقادیر یهمه و دارد وجود دیگر یمشاهده غیرقابل جهان میلیاردها

 ...شود ظاهر

 ربسیا طور به جهان میکند اعالم وضوح به که است این دارد وجود نیچر ژورنال یمقاله این در که جالبی ینکته ��

 هانج کجای هیچ در حیات, طبیعت هایثابت از یک هر در تغییر اندکی با که ایگونه به است شده تنظیم دقیق

 این آوریممی را آن ادامه در و است شده اشاره آن به مقاله این در که جالبی ینکته دومین. نمیگرفت شکل هستی

 نآ برابر در گرامادی دانشمندان که هستند دقیق ایگونه به جهان تنظیمات میکند اعالم نیچر ژورنال خوده که است

 هیچ و( ما جهان از غیر به دیگر های جهان وجود)چندجهانی غیرعلمی ادعای به آوردن روی جز ندارند راهی هیچ

 اتنه دیگر عبارت به. نیست کارآمد, تنظیمات این توجیه برای هاآن طرف از شده ارائه مادی توجیحات دیگر از کدام

 بلکه نیست علمی تنها نه نیچر ژورنال یمقاله این طبق که است چندجهانی یایده به آوردن روی هاآتئیست امید

 :است آمده نیچر یمقاله این یادامه در. است علم مخرب

Some physicists consider that the multiverse has no challenger as an explanation of 

many otherwise bizarre coincidences. The low value of the cosmological constant — 

known to be 120 factors of 10 smaller than the value predicted by quantum field theory 

— is difficult to explain, for instance. 

 تعداد ینا برای باشد توضیحی بتواند که ندارد رقیبی هیچ چندجهانی ینظریه که میگویند دانانفیزیک برخی :ترجمه

 که تاس سخت, کیهانی ثابت دقیق مقدار مثال عنوان به(. جهان دقیق تنظیمات)انگیزشگفت اتفاقات از زیاد بسیار

 1(داد توضیح را دقیق تنظیمات این بتوان که است سخت چندجهانی از غیر به دیگری یایده با.) شود داده توضیح

 :نیچر ژورنال ی مقاله لینک ️✳

1.16535-physics-of-integrity-the-defend-method-http://www.nature.com/news/scientific 

 :دینرگا ژورنال ی مقاله لینک ️✳

-multiverse-god-hawking-Https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/07/stephen

cosmology 

 

 چند هر داشت پی در را شدیدی انتقادهای رسید چاپ به بزرگ نظم اصطالحی به یا و بزرگ طرح کتاب که زمانی

 و بودند علم ی عرصه در نام صاحب که کسانی اما رسید چاپ کتاب به از ده میلیون نسخه به نزدیک زیادی ی نسخه

http://www.nature.com/news/scientific-method-defend-the-integrity-of-physics-1.16535
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/07/stephen-hawking-god-multiverse-cosmology
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/07/stephen-hawking-god-multiverse-cosmology
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ه ک نیستند هم کم دادند جواب را خدا رد باب در هاوکینگ ادعای به رد خالق در بخش هایی پرداخته بود و کسانی این

 در زیر به چندی از آنان میپردازیم.

 ار جهان توانید نمی شما ، کند می اشتباه قطعا هاوکینگ:»آکسفورد پروفسور و دانشمند لینوکس جان مثال برای

 سابق چرندیات همان» را هاوکینگ های گفته نیز scientificamerican  معتبر سایت و 0«دهید توضیح خدا بدون

 ۱«میبرد نام

 ذفح آفرینش در را خدا نقش ستهنتوان وجه هیچ هب هاوکینگ» گوید می نیز بوداپست دانشگاه استاد گلف فیلیپ

 3«خواند می لوحانه ساده و منطقی غیر» را آن نیز دان ریاضی و فیلسوف گوردن بروس همچنین و «کند

 و بحث و نبیا آزادی دارند سعی که طالبان مانند به کند می تشبیه را هاوکینگ نقش آکسفورد استاد گرینفیلد سوزان

 چنین را هاوکینگ های حرف هم mit استاد و دان ضیریا نیز اسمیت ولفگنگ آقای و 4کنند، خاموش را گفتگو

 1.«کرد خراب ناشیانه و اساس بی های زنی گمانه با را زیبا فیزیک»میدهد توضیح

 ذات با نهایی ی نظریهیک  به اندیشیدن» :(Dartmouth)دارتموث کالج در نجوم و فیزیک پروفسورمارسلو گلیسر 

 سر از دست است هترب وکینگها است اطالعات از تدریجی مجموعه ی پایه بر تجربی علم یک است تناقض در فیزیک

 1«داردبر خدا

 .کنیم می اکتفا نمونه چند به که نموده صادر را نظراتی هاوکینگ علیه زیادی های سایت

 .دازیم وجود( جهان) ما چرا که دهد توضیح نتوانسته هاوکینگ» :اکومونیست ی مجله 

http://www.economist.com/node/16990802 

 «کند می اشتباه خدا داشتن وجود ی درباره هاوکینگ» :تایمز

http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article2711505.ece 

                                                           
 1 .God.html-universe-explain-You-wrong-Hawking-1308599/Stephen-http://www.dailymail.co.uk/debate/article 

 2 .-of-theory-new-hawkings-stephen-clowning-check/cosmic-https://blogs.scientificamerican.com/cross
crap-old-same-the-is-everything/ 

 

 3 .creation-role-gods-disproved-hawking-https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/sep/30/stephen 

 

 4 .-Taliban-criticises-Greenfield-hawking/7988785/Baroness-http://www.telegraph.co.uk/news/science/stephen
Hawking.html-Stephen-like 

 

 5 .-as-physics-hawkings-stephen-to-https://perennialphilosophyreadings.wordpress.com/2012/02/26/response
smith-wolfgang-by-philosophy/ 

 

 6  .relationship-intimate-an-god-and-http://www.npr.org/sections/13.7/2010/09/08/129736414/hawking 

http://www.economist.com/node/16990802
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article2711505.ece
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1308599/Stephen-Hawking-wrong-You-explain-universe-God.html
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/cosmic-clowning-stephen-hawkings-new-theory-of-everything-is-the-same-old-crap/
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/cosmic-clowning-stephen-hawkings-new-theory-of-everything-is-the-same-old-crap/
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/cosmic-clowning-stephen-hawkings-new-theory-of-everything-is-the-same-old-crap/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/sep/30/stephen-hawking-disproved-gods-role-creation
http://www.telegraph.co.uk/news/science/stephen-hawking/7988785/Baroness-Greenfield-criticises-Taliban-like-Stephen-Hawking.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/stephen-hawking/7988785/Baroness-Greenfield-criticises-Taliban-like-Stephen-Hawking.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/stephen-hawking/7988785/Baroness-Greenfield-criticises-Taliban-like-Stephen-Hawking.html
https://perennialphilosophyreadings.wordpress.com/2012/02/26/response-to-stephen-hawkings-physics-as-philosophy-by-wolfgang-smith/
https://perennialphilosophyreadings.wordpress.com/2012/02/26/response-to-stephen-hawkings-physics-as-philosophy-by-wolfgang-smith/
https://perennialphilosophyreadings.wordpress.com/2012/02/26/response-to-stephen-hawkings-physics-as-philosophy-by-wolfgang-smith/
http://www.npr.org/sections/13.7/2010/09/08/129736414/hawking-and-god-an-intimate-relationship


 intelligent design 

 

 

 

33 

 هم روی در رو خدا و علم که کنیم تصور نباید وجه هیچ به اما ندارد، خالق جهان کرده هاوکینگ که ادعایی» :تلگراف

 «اند گرفته قرار

debate.html-God-the-ended-Hawking-Stephen-http://www.telegraph.co.uk/news/religion/7979211/Has 

 «است ناهنجار و سست ای کننده امید نا طرز به» :تایمز نیویورک

http://www.nytimes.com/2010/09/08/books/08book.html?_r=2&scp=2&sq=Hawking&st=cse 

 هن کنند می جایگزین را او دانش در چیز هر بجای که است خدایی هاوکینگ مدنظر خدای» :گفته چنین نیز ان ان سی

 «ابراهیمی یاناد خدای

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/02/hawking.god.universe/?hpt=T2 

 

که علم هیچ توضیحی انرژی فوق العاده زیاد  س نمی داند از کجا آمد و چرا آمد؟نیروی اولیه ی بسیار بزرگی که هیچ ک

در مورد آن ندارد، اگر بگویند که هنگام انفجار به وجود آمد پس چه چیز موجب خود انفجار و تولید انرژی شد ؟؟ 

شدند از انرژی موجب به وجود آمدن چه چیزهایی . پس و از بین هم نمی رود همه میدانیم که به وجود نمی آیدانرژی 

( برای آن وجود ۱0ر حاضر)قرن هند خورد که هیچ راه توجیهی تا عصی برخوا؟ در هر صورت به بن بستندکجا آمد

 که می گوید: برجسته فیزیکدان ترورن جمیزز زبان اموید این گفته ی ما  نداشته،

 وضد پروتون.آید وجود به ماده و شود تبدیل پروتون ضد و پروتون به تواند می انرژی چگونه که دادم شرح من »

 دسترس در انرژی باید ولی آورید وجود به ماده ضد و ماده توانید می شما.آیند وجود به هیچ از توانند نمی پروتون

 0« باشید داشته

ینک اگر به اندازه ی یک عدد بسیار زیر و اعتراف هاوک. جهانی که به دقت فوق العاده باال و طراحی شدهجهانی با 

معادالت به هم می خورد و جهان نابود می شد و هیچ حیاتی شکل نمی کوچک زودتر یا دیرتر انفجار رخ می داد تمام 

 هم همه چیز تصادفی و شانس است ؟؟ گرفت. آیا باز

 

  

                                                           

 011 و 88 و 82سوم؛ص مدرن؛فصل فیزیک و دیویس؛خدا پائول. 1 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/7979211/Has-Stephen-Hawking-ended-the-God-debate.html
http://www.nytimes.com/2010/09/08/books/08book.html?_r=2&scp=2&sq=Hawking&st=cse
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/02/hawking.god.universe/?hpt=T2
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 گذری کوتاه بر تاریخ انسانیت بی دینان 

 

و راه کج ملحدین، انکار وجود یک خالق)خداوند( کاری بس عجیب نیست. چرا که افتخارات این افکار پاگذاشتن 

میلیونی و قتل عام مردم بود. یکم جلوتر برویم به عقالیشان از فالسفه برسیم افرادی همچون نیچه و  0۱1جنایات 

راسل و شوپنهاور که همگی نظراتشان خالی از گفتن نیست و از آقایان فروید و داوکینز و کراوس و هاوکینگ . 

ت. آنها بدون هیچ پیش فرضی تنها و تنها معضالت اخالقی بسیار بزرگی که دامنگیر آنها شده که مجال بحث نیس

تکیه بر عقل ناقص خود که ارمغان این عقل آن ها )همجنسگرایی و همجنس بازی، آدم خواری، شراب خواری، قتل، 

حد و حصر جنسی، سقط جنین، خودکشی، جنایت ،قتل ،غارت، ازدواج با  ا محارم )مادر و خواهر(، آزادی بدونزنا ب

 دبختی و گرفتاری که عاید کسی می شود که خود را بی نیاز از خدا و دین میبیند( است.ب و هزارانحیونات، 

کرده همچون استالین بیخدا که نزدیک چهل  پودرکسانی که با نام انسانیت و بی دینی میلیون ها نفر را با خاک 

ست میلیون رو زیر خاک کرد و میلیون نفر از افتخارات کارنامه وی به شمار می رود، امثال هیتلر مادی گرا که بی

ر همچون پل پوت را تاریخ گاو و بی دینان دی جنایت بیست میلیونی ئو رئیس جمهور چین کمونیستی وهمچنین ما

اگر جواب  باشد برای جبران این همه جنایت؟آیا این انصاف است که خدا و قیامتی در کار ن فراموش نخواهد کرد.

منفی است و کسانی که به وجود خداوند متعال ایمان ندارند پس جنایت هیچ قبحی ندارد و چه اشکالی دارد بازهم 

  ؟ یاید و میلیون ها نفر را به خاک وخون بکشد بدون هیچ بازخواستییک نفر ب

ایی که به دین اهمیت نمیدهند را تجاوزی که سرتاسر کشوره ،زوتجا دین یعنی بدون خدا و یا بهتر بگیم زندگی بدون 

وز که آمار تجا ییگرفته تا آمریکاو سوئیس و هلند و کشورهای به اصطالح غرق در امنیت و آرامش گرفته از سوئد فرا 

 انبی دین همچوندر یک شریعت خاص و تبعیت نکردن از آن می تواند  نبه دقیقه رسیده، در صورت در حصر نبود

که تفکر نهیلیستی داشتند داشت می توان همچون نیچه و صادق هدایت)کاذب ضاللت(  )آدم خواری(کانابالیسم

همچون ملحدین که در حصر هیچ شریعتی نیستند  ن امر کرد، می توانخودکشی کرد و آن را جایز دانست و بدا

شناس )آتئیست ها(ی بنامی همچون الورانس کراوس با محارم خود زنا داشت، می توان همچون زیست همچون 

، میتوانید همچون آقای زیگموند فروید ار شخصی دیگر قرار دهیدمعروف ریچارد داوکینز زن خود را در اختی

که بسیاری او را بهترین فیلسوف جهان و تاریخ  هیش نیچسادیسم)دگر آزاری( داشته باشید می توانید امثال فردر

در مورد مردم بکار ببرید آقای را  ها هقبیحانه ترین واژبه )خودکشی،زن ستیزی و توهین بپردازید و  قلمداد می کنند

یلیون ها و م "وقتی به پیش زنانتان رفتید شالق را فراموش نکنید"می گوید:  و نیچه زنان را گربه و مار تعریف می کند

 ( می خواند آدم را بی سروپا 
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، شما در صورت در حصر نبودن و در نظر نگرفتن بکشید و هر جنایتی که دلتان خواست را میلیون ها آدم می توانید

به تمام معنا باشید. همچنس بازی، قتل، زنا، تجاوز، ظلم و هر آنچه که شما دلتان می  حیوانخالق می توانید یک 

هر چیز که بر و دینی که مانع از شما بشه  و معاد خواهد، هیچ دلیل و لزومی نیست که شما در صورت نبود یک خالق

دتان بود انجام ندهید. انسان مخیر و بصورت کامال آزادانه حق انتخاب دارد. کم نیستند در تاریخ کسانی که وفق مرا

قاتالن  و خونخواران بشریت بودند. یک بار با نام ماتریالیست)ماده گرایی( یک بار با نام ناسیونالیسم)وطن گرایی( و 

 هد کهچه ضمانتی می د معادی وجود نداشته باشد بشریتاگر  د.ه گذاشتنرصعپا به  یک بار به نام کمونیسم)بیخدایی(

 ؟ال قاتلین بشریت بازهم دست به کشتار نزندثحاضر خواهد بود ام

کشتند ن نفر( میلیو91هنوز یادمان نرفته و تاریخ از یاد نخواهد برد جنگ جهانی اول و دوم را)با کشته شدن نزدیک  

ق و غارت ثروت خاورمیانه را، بشریت در تاریخ به افغانستان و پاکستان و عرام مردم نخواهد برد قتل عا بشریت یاد

میلیون  0۱1، از یاد نمی برد کشتار ندن های فلسطینی ها و میانمار راحافظه خواهد سپرد جنگ ها و اعدام ها و سوزا

؟ اگر قرار بر این سخ دهدهمه جنایت وحشیانه را پا کیست که باید این تنازع بقای داروین صورت گرفت.نفر که با 

است هیچ کس و هیچ چیز نباشد که عدالت و دادگاهی برای محاکمه برپا کند دیگر همه استالین و مائو و پل پوت 

 را نخواهد برای زندگی نخواهدگر جایی . و بشریت جز خلق و خوی حیوانی دیو به جان ملت می افتند خواهند شد

 یافت.

با آمدن مکاتب فلسفی شروع و قوت گرفتن استارت آن را می توان از داروینیزم  09قرن در چند قرن اخیر تقریبا از 

 ( از کوچکترین۱0دانست و راه را برای زیر سوال بردن ادیان هموار کرده و کار به جایی کشیده در که قرن حاضر)

رده اند و همیشه سعی در خالق دخالت کبه مباحث ادیان و مباحث مربوط  )اصلی ترین(تا بزرگترین )جزئی ترین(

 ولفی که از کمونیسم و سوسیالیسم با افکار های مخت و تباهی صدد شبهه انداختن و ساختن دنیایی پر از فساد

و  در صدد مبارزه و سلطه طلبی .دانست {اومانیست}میتوان بر مبنای  همگی راتقریبا ناسیونالیسم نشات گرفته که 

 میلیون آدم را با خاک یکسان کنند. 0۱1رانشان بل رهتا بازهم امثابودند حیطه ی کامل 

انسانیت در غیر از ادیان وجود ندارد، اخالق در هیچ مکتب غیر دینی به معنای صحیحی وجود ندارد، بشریت در 

صورت کنار گذاشتن خدا و ادیان به مثابه ی یک حیوان است، در نظر بگیرید یک جهان بی خالق را، به حقیقت جایی 

 .ندگی دیگر میسر نخواهد بودبرای ز

 

به خوبی می دانند بمب های اتمی چه بر مردمان بی گناه سته را تنها راه نجات بخش بشریت دان علمملحدینی که 

ی مشکل در جنگ بکار بردن بمب اتمی برای کشتار کودکان»آورد، از یاد نمی برند سخنرانی مادر ترزا که می گوید: 

 . «ندارد و ما استفاده می کنیم
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 ندطراح هوشم

 

که معترف به این بزرگی و نظم واعجاز  نظران و دانشمندان بزرگ جهان نظریات صاحبدر این نوشتار با دالیل متقن، 

 .تصادف ندانسته اند حاصل گاههیچ  را جهانو  را می آوریم شده اندفوق العاده گیتی 

، تا احاطه ی کامل داشته باشه و او کسی و خراج از قوانین جهان بوده باشهطراح این جهان مطمئنن باید خارج از ماده 

ضرورتا نیاز همان قادر مطلق که در حصر هیچ قانون و زمان و مکانی نیست و اینکه  و چیزی نیست جز خداوند متعال،

 اس.که دانشمند مشهور سی. همانطور یره ی خلقت بوده باشهبه یک طراحی است برای خلق جهان که فراتر از دا

 ستدر نیست، میسر دیدنش امکان باشد داشته وجود ما جهان از بیرون در کننده کنترل قدرتی اگر» :لویس می گوید

 0 «است ساخته خودش که باشد ای خانه بخاری لوله یا پله یا دیوار و در نمیتواند حقیقتا که معماری مانند

 چون نهند، می نام "نوین نجوم علم پدر" را او برخی حتی که است اخترشناسان مشهورترین از یکی جیساند آالن

 کیهان عمر و هابل قانون از دقیق برآوردی به که کسی که اولیناو  ...است( اختروش)اخترها دور یا کوازارها کاشف

 ...باشد می Nobel نوبل جایزه معادل نجوم علم در که است Crafood دکرافوو جایزه دارنده همچنین است، رسیده

 سطتو که است آن از تر پیچیده بسیار جهان که برسم نتیجه این به شد باعث که بود من دانش و علم این:»او گفت 

 درک را هستی و وجود معمای توانستم من که است( طبیعی فوق ما) فراطبیعیت توسط فقط. شود داده توضیح علم

  "است کرده کشف را خدا علم،"بعدا خداباور شد و گفت: آتئیست شد اما  کهو پس از طی یک دوران ا .«کنم

htmsrv/newsweek/science_of_god/scienceofgod.-http://www.washingtonpost.com/wp 

 

 آمیزی اسرار و انگیز شگفت طرز به چنان جهان (:کیهان)Cosmos علمی تایید همین مبحث از سوی سایت معتبر و

 رائها انگیزتنظیمات شگفت این برای( مادی)توجیهی هیچ نمیتوانند دانشمندان که است شده تنظیم دقیق طور به

 .کنند

life-and-tuning-fine-physics-me-for-made-universe-https://cosmosmagazine.com/physics/a  

 

 ت؟اس شخص یک خدا آیا»  می گوید: فلسفه درای دکتر دارای و زیستی فیزیک دانشمند سولد ابر کالرنس پول

 ویر در که نمود فرض پادشاهی مثل را خدا مثال باشد چنین علمی نظر از نمیکنم تصور من بلی، میگویند ها بعضی

                                                           
 1 .C.S. Lewis, Mere Christianity, p. 19. 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/newsweek/science_of_god/scienceofgod.htm
https://cosmosmagazine.com/physics/a-universe-made-for-me-physics-fine-tuning-and-life
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 قدرت از خارج وی چه اگر کرد مادی تصور خدا درباره نمیتوان علم نظر از. کند می اداره را جهان و نشسته تختی

 روشن را وی منع آثار و میکند ثابت را او وجود مادی های پدیده از خیلی ولی است بشر مادی توصیف و تعریف

 0 «است نامحدودی قدرت و علم و عقل دارای که میسازد

 منفریو  «باشد تصادفی تواند مین ظریف تنظیم»: گوید می هم ریسمان نظریه ،تئوریسین ساسکایند لئونارد))

 یکیفیز های ثابت دقیق تنظیم که ایده این «آئیم می ما دانسته می قبل از جهان که رسد می نظر به: »گفته دیسون

 .است دست این از چیزی یا برنامه یک وجود بیانگر بلکه نبوده، تصادفی

 در که دقیقی ترتیب»: گوید می او. «است خدا وجود برای ای نشانه اصل این: »گوید می, mit از کیستاکوفسکی ورا

  .«است یزدانی نیروی یک وجود مستلزم شود می دیده فیزیکی دنیای از ما علمی های یافته

 ظیمتن حیات دقت به و است ویژه بلکه نیست، معمولی جهان میبینیم، که جهانی این:»گوید می هم پاکینگورن جان

 نای زیبای که داشت عقیده نیز نیوتونو همچین   «باشد اینگونه است مایل که دارد وجود خالقی خالق و است شده

 (319 ص موازی های جهان) ((.دارند اشاره خدا وجود به خود قوانین،

 

 و فضا-هوا ملی یموزه در نجوم دپارتمان سابق رئیس و هاروارد دانشگاه نجومی فیزیک ارشد استاد اسمیت هاوارد

 کامل و نقص و عیببی بسیار جهان» :اظهار نظر او درباره ی طراح هوشمند شنیدنی است ناسا در ناظر شناس ستاره

ما فقط . است( هاانسان)ما برای کیهانی هدف یک وجود یدهنده نشان  شواهد ی همه. است شده تنظیم  زندگی برای

اما فیلسوفان مدرن مانند توماس نگل و فیزیکدانان پیشگام فیزیکدان مانند  .درست زندگی می کنیمصحیح و در یک 

از  و نشانتنظیم شده  کیهان به طور قطع ی کههدف ،هدفبا جان ویلر، معتقدند که موجودات هوشمند باید به گونه ای 

 .«تنظیم ظریف دارد

-we-how-heres-special-cosmically-is-https://www.washingtonpost.com/opinions/humanity

dd0_story.html?utm_term=.134d6a444f7252b15787a-8616-11e6-b0cc-know/2016/11/25/cd327520 

 

 و علمی اصول بر است مشتمل که است جهان ی مجموعه خدا که کنم می باور من» :آمریکایی فیزیکدان نومن

و اعتراف تلخ از آقای هاوکینگ به تنظیم ظریف جهان و طراحی هوشمند جهان او در  ۱ «حیات اشکال تمام و انرژی

 : می شنویمگاردین 

                                                           
 12 صفحه سوم چاپ خدا وجود اثبات. 1 

2  .Ibid. P.72                                          

https://www.washingtonpost.com/opinions/humanity-is-cosmically-special-heres-how-we-know/2016/11/25/cd327520-b0cc-11e6-8616-52b15787add0_story.html?utm_term=.134d6a444f72
https://www.washingtonpost.com/opinions/humanity-is-cosmically-special-heres-how-we-know/2016/11/25/cd327520-b0cc-11e6-8616-52b15787add0_story.html?utm_term=.134d6a444f72
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استفن هاوکینگ )شاید مشهورترین کیهان شناسی جهان( در کتاب پرفروشش، تاریخچه مختصری از زمان، اظهار »

واقعیت قابل توجه این است که ارزش این عدد )یعنی ثابت های فیزیک( به نظر می رسد بسیار ریز تنظیم "داشت: 

 .(0۱1)ص «"شده است تا توسعه حیات را امکان پذیر سازد 

اگر بار الکتریکی الکترون فقط کمی متفاوت بود، ستاره ها قادر نبودند هیدروژن و : »هاوکینگ نوشتمثال به عنوان 

هلیوم را بسوزانند، یا به این ترتیب آنها منفجر نخواهند شد ... به نظر می رسد واضح است که مقادیر نسبتا کمی برای 

 .«زندگی هوشمند اجازه می دهداعداد وجود دارد )برای ثابت ها( که به توسعه هر گونه 

-longley-atheism-https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion

advertising 

 

در واقع، من به یک خدای  .من به خدا اعتقاد دارم» :فیزیک نوبل  جایزه برنده و فیزیک ،استاد فیلیپس دنیل ویلیام

من معتقدم که مشاهدات در مورد منظم . شخصی اعتقاد دارم که با خلقت عمل می کند و با آن ارتباط برقرار می کند

 خالق هوشمندبودن جهان فیزیکی و رعایت ظاهرا استثنایی شرایط جهان برای توسعه زندگی نشان می دهد که یک 

 .«مسئول است

http://www.azquotes.com/quote/587254 

 

 و سیطره تحت را جهان که همتایی بی قادر خدای وجود به شخصا من: »ریاضی و فیزیک دانشمند رکس چستر ارل

 0«.دارم اعتقاد و ایمان دارد خود کنترل

 جهت یک در اندکی فقط را جهان تنظیمات این از یکی ما اگه» :کمبریج دانشگاه یرصدخانه رئیس اسکانیا، نیس

 تغییر دیگر جهت در را دقیق تنظیمات این ما اگر و گرفت نمی شکل جهان و شدند می نابود هاستاره, دهیم تغییر

 جهو هیچ به. شیمیایی یماده هیچ نه حیاتی نه, کربنی نه. نمیگرفت شکل هلیوم از تر سنگین عنصری هیچ, دهیم

 .«نمیگرفت شکل ایپیچیدگی هیچ

advertising-longley-atheism-https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion 

 

ال حاضر جهان است  کاکو، صندلی هنری سمات و استاد در فیزیک نظری در یو کاکو از فیزیکدانان برجسته و حمیچ

مقاله در مجالت فیزیک در زمینه موضوعاتی نظیر ابررسانایی، نظریه  21کالج نیویورک رو بر عهده داره و بیش از 

 تصادف یک منکر و هوشمند طراح یکمعترف به  ابرتقارن، سوپراگاتیت و فیزیک هادرونیک منتشر کرده است

                                                           
 ۱04 صفحه سوم چاپ خدا وجود اثبات. 1 

https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
http://www.azquotes.com/quote/587254
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
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 برتر توسط یک هوش ای من نتیجه گرفتم که ما در جهان ساخته شده توسط قواعد ایجاد شده"کاکو گفت: ، هست

است که ما در من واضح برای »  :، به عنوان نقل شده از انجمن ژئوفیزیک مطالعات انسان شناسی و فرهنگیهستیم

 «و نه به صورت تصادفی شکل گرفته است  جهانی توسط یک هوشکه که تحت قوانینی است  یک برنامه وجود داریم

کاکو  ،معرفی می کند ریاضیدان یکرا  خدادر این لینک هم قرار داده شده   ۱103در ویدیویی در سال  کاکو میچیو

 .اشاره می کند علم به یک خالق هوشمند که جهان را تشکیل می دهد،معتقد است که 

 universe-created-god-scientist-famous-http://www.intellectualtakeout.org/blog/world :منبع

 

 و دملح های فیزیکدان سوی از نظریاتی لیلد به حاضر قرن در که است این است کرذ هب الزم که نیز دیگری ی نکته

 کنند می خودداری علم نام و دخیل کردن آن با مذهبی اعتقادات آوردن از از دانشمندان بسیاری، جامعه بر حاکم جو

 .کند می اکتفا خالق بودن منظم و بزرگی و عظمت همان به و

 در را خود کالمی اداتاعتق و مالحظات که دانشمندی هر» :گوید می هم پاکینگورن جان آقای نیز موضوع را همین 

 در کنند می عمل ها دئیست همانند به اکثریت و  «گیرد می قرار علمی ی جامعه تهدید ی آستانه در گیرد کار به علم

 هانج که گیرم می نتیجه فیزیک های رویداد از من:»گوید می دیسون آمریکایی پرداز نظریه و فیزیکدان قضیه، این

 فرض با جهان که کنم می ادعا و دارم دوست من و است زیستی موجودات برای مکانی جایی منتظرانه غیر طور به

 .«است سازگار دارد عهده به آن در اساسی نقش شعور اینکه

 در دیگر زمان هر از بیش را خداوند توسط جهان آفرینش ی ،اندیشه علمی های یافته» :علم مورخ برنهام فردریک

 0«است داده قرار توجه مورد گذشته سال صد

 که شود می مطرح مصرانه اندیشه این کنیم می بررسی را شواهد ی همه که هنگامی» :گوید می گرینشتین جرج

 ۱.«باشد کار باید فراطبیعی عاملی

 3 میبینم ام زندگی و جهان در را خدا به ازنی : نوبل فیزیک برنده فیزیکدان شالو لئوناردو رتورآ

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Leonard_Schawlow 

 

                                                           
 ۱32ص زمان ی تاریخچه. 1 

 ۱41ص زمان ی تاریخچه. 2 

3  .Margenau, H. (1992), Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God, and the Origins of the Universe, Life, and 

Homo p105  

http://www.intellectualtakeout.org/blog/world-famous-scientist-god-created-universe
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Leonard_Schawlow
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. دشون حیات ظهور به منجر که اند شده تنظیم ظریف و دقیق بسیار طور به اعداد این که است این العادهفوق واقعیت

 ظهور به منجر بتواند که دارد وجود اعداد این برای مقادیر از کوچکی بسیار یمحدوده که است مشخص واضح طور به

 این) هااین (نمیگرفت شکل هوشمندی حیات نوع هیچ بودن بیشتر یا کمتر اندکی اعداد اگر) شود هوشمند حیات

 0.علمی قوانین انتخاب و خلقت در الهی هدف یک از هستند شواهدی( دقیق تنظیمات

-longley-atheism-https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion

advertising 

 

 پاد و ذرات و نوسانی کوانتومی هایمیدان و انرژی شامل که( "کوانتومی خالء" یا) "هیچ" اصطالح به این واقع در

 )دارد طراح یک به احتیاج شکی هیچ بدون و قطعا که است( ماشین یک, دستگاه یک) مکانیزم یک خود, است ذرات

 جبورم حقیقت نپذیرفتن از فرار برای ناباوران و( دارد طراح به احتیاج که دیگری مکانیزم و دستگاه, ماشین هر مانند

 است بعید عاقل انسان یک از واقعا که بگذارند مکانیزم این بر را "هیچ" نام و زده گول را خود رسما اندشده

principle-uncertainty-heisenbergs-is-https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what 

 

 فیزیکی شرایط اگر. است هوشمند زندگی یک گسترش و رشد برای کامل شرایط با کنندهحفاظت ایسیاره زمین

 گیزانشگفت دقت از حد این با جهان راگ. باشد داشته وجود توانستنمی ایسیاره اینچنین بودمی متفاوت کمی جهان

 کندمی استنتاج( ناسا شناسستاره)اوکیف جان ادامه در. بیاییم وجود به نداشت امکان هرگز ما بود نشده خلقت

 شده آفریده انسان زندگی برای( هوشمندانه) جهان، که است این دهنده نشان شرایط این که است این من دیدگاه"

 "است

 که دهدمی نشان امر این و است شده خلقت زمان در مشخصی نقطه در جهان که هستند آن از حاکی علمی شواهد

 ایکننده طراحی و خالقی وجود مستلزم طراحی هم و خلقت هم. است شده طراحی انسانی زندگی تولید برای جهان

 . خداست که -- باشدمی

 آمریکا - پنسیلوانیا دانشگاه

https://www.sas.upenn.edu/~jtigay/sci.htm 

 

 31بعد از گذشت  مدیر پروژه ژنوم انسان dnaکاشف رمز های   فرانسس کولینز دانشمند دیگر حوزه ی ژنومدکتر 

 خداباور شد و چنین نظرش را من باب خالق و دین بیان می کند dnaسال ناباوری به دلیل شگفتی های فوق العاده ی 

                                                           
 1 .Hawking, A Brief History of Time, p.125, p.122 

https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what-is-heisenbergs-uncertainty-principle
https://www.sas.upenn.edu/~jtigay/sci.htm


 intelligent design 

 

 

 

41 

و تکامل را هم ناقص و دارای مشکل می بیند او معتقد است علم به سواالت اساسی پردازد  و به دفاع از دین هم می

 .بشر پاسخ نمی دهد

 همان انجیل خدای. دارد وجود ایمان و تجربی علوم تکمیلی حقایق بین آور شگفت هماهنگی یک که امدریافته من"

 او انگیزحیرت آفرینش و خدا عظمت بررسی با. البراتوار در هم دارد حضور کلیسا در هم خداوند. هاست ژنوم خدای

 ".بود خواهند خداوند پرستش برای ایوسیله واقعاً تجربی علوم

http://www.cnn.com/2007/US/04/03/collins.commentary/index.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1849885/ 

 

 ریفظ تنظیمات میکند اثبات را خدا وجود کیهانی اکتشافات»: بریتانیایی شناس ستاره و فیزیکدان هریسون ادوارد

 «.است کیهانی طراح وجود شواهد مهمترین جهان

http://www.azquotes.com/quote/587248 

 

  «است ناقص خداوند بدون جهان از ما تصویر»:  بریتانیایی فیزیکدان اختر میلن آرتور دواردا

https://www.sas.upenn.edu/~jtigay/sci.htm 

 

حتی تعداد زیادی از کسانی هم که طرفدار داروینیزم و فرگشت نیز هستند به خالق یقین دارند و در هاروراد هم این 

( گراندانم) آگنوستیک یا( خداناباور) آتئیست دانشمندان از درصد 32 تقریبا »مطلب به خوبی روشن میشود: 

 .«دارند قبول را برتر قدرت یک  یا خدا ،دانشمندان از درصد 13. هستند

http://web.archive.org/web/20100711235435/http://musicology.typepad.com/dialm/files/religions.pdf 

 

در این سایت هم تقریبا نصف فرگشتی ها رو خداباور اعالم می کنه و با وجود آن همه خیانت علمی که حول داروینیزم 

 هوشمند غافل کنه. دانشمندان را از این طراح صورت میگیره باز هم نتوانسته

evolution-hand-gods-see-scientists-resource/many-https://ncse.com/library 

 

http://www.cnn.com/2007/US/04/03/collins.commentary/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1849885/
http://www.azquotes.com/quote/587248
https://www.sas.upenn.edu/~jtigay/sci.htm
http://web.archive.org/web/20100711235435/http:/musicology.typepad.com/dialm/files/religions.pdf
https://ncse.com/library-resource/many-scientists-see-gods-hand-evolution
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همین منوال، در این و االن نیز به ، که به حقیقت تکینگی فوق العاده ای در تمامی علوم بود  اخیر سال صـد طول در

 .اند بوده خداباور این سده نوبل برندگان از درصد 81 شرایط کامال علمی

-https://books.google.com.br/books?id=3jrbmL

DgZQC&pg=PA57&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false 

 

 در بابمحکم  خی دارد و نه دالیل عقلی و منطقی)نقلی(تارینه پیشینه ی  ادعای بزرگی که خداناباوری )الحاد( دارد

 انکار خالقیر سوال می رود. ( تمام فلسفه زخداالوجود این جهان) لعلل و واجببا نادیده گرفتن علت ا .وجود اهللانکار 

اریخ دانشمند بی بدیل تاکثریت دانشمندان از انیشتین  دانش و پشت پا زدن بهچیزی بسیار سرسام آور هست  گیتی

 را جهان این چگونه خدا بدانم خواهم می :رش در در باب خالق عنوان می دارداین چنین نظ که نابغه ی یکه تاز جهان

  0است جزئیات باقی بدانم، را هایش اندیشه خواهم می... است آفریده

 ۱ادم به خدا بیشتر میشودبا تفکر در طبیعت اعتق در جایی دیگر می گوید: و

 «بارهای بار گفته ام که خدا برای اداره ی جهان تاس نمی اندازد»مله ی معروف او و ج

god-in-believe-einstein-https://www.bethinking.org/god/did 

 

جالب است انیشتین را نیز در این لیست قرار  هستندکه در صدد بی خدا کردن برخی دانشمندان  از ملحدین برخی

داده اند اما با مطالب و منابعی که ارائه دادیم این دروغ نیز هم برای محققین آشکار می شود و انیشتین چندین بار به 

 ذهن برتر روح برتر خدا و جهان اشاره می کند و او عمیقا به وجود خالق معتقد بوده است

-atheist-no-was-einstein-https://www.google.com/amp/amp.washingtontimes.com/news/2015/jun/11/albert

a-for-up-letters-27/ 

 

خدا بنامند  ی برای به کرسی نشاندن تراوشات ذهنی خود اکثر دانشمندان جهان را بیچه چیز باعث شده که برخ

 از دانشمندان قدیم تا عصر حاضر با دالیل و براهین .این تنها یک دروغ است و با واقعیت در تضاد استی که لدرحا

و جهالتی بر می آید که  خواهیم داد که این حرف از نادانی در معرض دیدگان نشاندادیم و باز هم  نشان کافی

می شوند عصری که چندین دانشمند بخاطر تحت تاثیر قرار  از نیچرسال پیش31متکبرانه دست به دامن رفرنسی از 

                                                           
.  1 371-From E. Salaman, “A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370 

Jammer, p. 123, Einstein and religion. 

 2 .berlin in lights by harry Kessler p 138 

https://books.google.com.br/books?id=3jrbmL-DgZQC&pg=PA57&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=3jrbmL-DgZQC&pg=PA57&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://www.bethinking.org/god/did-einstein-believe-in-god
https://www.google.com/amp/amp.washingtontimes.com/news/2015/jun/11/albert-einstein-was-no-atheist-27-letters-up-for-a/
https://www.google.com/amp/amp.washingtontimes.com/news/2015/jun/11/albert-einstein-was-no-atheist-27-letters-up-for-a/
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کم اطالعی از  غالبا ه و بی اطالعی وناکارآمدی مسیحیت تحریف شد از طرفی هم واشتباه  گرفتن برخی از نظرات 

  .فرما بود ناشی شدم اسالم و خفقان علمی که در اروپا و آمریکا حک دین

 به گزارش معتبرترینکه اکثرا دیندار هم هستند بدان ها مدیون است ن بودند و بشریت که پرچمدار علم مدرکسانی 

 شرودینگر ادوارد، هاکل ارنست، کامپتون آرتور، پاسکال بلز، انیشتین آلبرت) :کسانی همچون 0ژورنال حاضر نیچر

 کارک جیمز، وننیوت اسحاق، مانتونی، گوگلیلو مندل، الیبنیتس گوتفرید، گالیله، کالینز فرانسیس، بیکن فرانسیس،

 تدکار رنه، کوپرنیک نیکوالس، فارادی مایکل، پالنک ماکس، پاستور لویی ،اکلس جان، کپلر یوهانس، ماکسول،

، اوینچید لئوناردو بیکن، فرانسیس ارسطو،، کلوین ویلیام، هاروی ویلیام، هایزنبرگ ورنر، میلکن آ رابرت، بویل رابرت،

 ۱ (ادینگتون استنلی آرتور و تامسون ویلیام لیستر، جوزف بابیج، چارلز جنر، ادوارد بینه، کارل بویل رابرت

از دیدگان پنهان مانده و تنها چند دانشمند ملحد در چند زمینه ی  بوده اما خداباور ان تاریخدانشمندبزرگترین 

متاسفانه به خاطر خیانت  آتئیست ها ؟داده)مغالطه ی تعمیم جزء به کل( محدود را به همه ی دانشمندان جهان تعمیم

و همیشه  کردهن به رفرنس ها هم نکرده و نیمچه نگاهیخداباوران رجوع  به منابع علمی در منابعی که ارائه می دهند

اما در اینجا به چندین مورد اشاره خوایم کرد تا کسانی که طالب حقیقت  حقیقت داشته اندسعی در سرپوش گذاشتن 

 . هستند بیشتر به واقعیت موجود پی ببرند

 3دارند اعتقاد خدا به دانشمندان بیشترمعتبر دیگری نیز می خوانیم که منبع در 

 درصد 21 حدود آمده:میزان خداباوری و اعتقاد به خدا در تحقیقی از دانشگاه شیکاگو چنین در حوزه ی پزشکی هم  

  4 هستند خداباور پزشکان

 هکمیخوانیم  و همچنین فیزیولوژی( رایس دانشگاهاین بار از زبان ) و تحقیقات گسترده و باز هم از منابع آکادمیک

 .و درصد کمی معتقد به تضاد بین علم و دین هستند هستند خداباور جهان دانشمندان اکثر

 :phys .org علمی سایت در مقاله این لینک ��

scientists.html-science-religion-survey-worldwide-12-http://phys.org/news/2015 

 :نشگاه رایسلینک مقاله در دا ��

                                                           

 1
 .http://nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/501033c.html 

 2 .god-in-believed-who-scientists-famous-https://www.famousscientists.org/25/ 

 3 .concludes-studies-god-believe-p://reasonsforjesus.com/scientistshtt/ 

 4 .http://chronicle.uchicago.edu/050714/doctorsfaith.shtml 

 

http://phys.org/news/2015-12-worldwide-survey-religion-science-scientists.html
http://nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/501033c.html
https://www.famousscientists.org/25-famous-scientists-who-believed-in-god/
http://reasonsforjesus.com/scientists-believe-god-studies-concludes/
http://chronicle.uchicago.edu/050714/doctorsfaith.shtml
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-are-scientists-all-not-no-science-and-religion-of-survey-worldwide-http://news.rice.edu/2015/12/03/first

atheists/ 

 

 وم تا به حقیقت یلیست کوتاهی رو معرفی می کن نیز جهانخداباور دیگر دانشمندان  از مهم ترین و معروف ترین

، اما هیچ گاه علم آنان در مورد تلف سرآمد بودند و اکثریت دیندارمخکسانی که در علوم . بیشتر پی ببریم واقعیت

زانوی تلمذ خم کرده و بدون استثنا معتقد به طراح هوشمند در مقابل خالق خالق  در راستای تکبر و تعصب نبوده و 

 بوده اند. 

 ایکس اشعه کاشف نوبل جایزه برنده ⇚ رانتگن ویلهلم

 مدرن پدرشیمی ⇚الووازیه آنتوان 

 مغز جراحی پیشگام ⇚کین ویلیام

 شکافت مصنوعی طور ب را اتم که فردی اولین ⇚والتون ارنست و براون وان ورنهر موشک دانشمند 

 است دخداون علیه ها آن های استدالل گاه تکیه کنند می فکر اشتباه به ها آتئیست که - بنگ بیگ تئوری خود حتی

 برای یا پایه که ژنتیک، پدر! است شده پیشنهاد رومی کاتولیک کشیش و بلژیکی اخترشناس لومتر، جورج توسط -

 بود آگوستینی راهبان مندل، گرگور کند، می فراهم تکامل تئوری کل

 دانشمند حوزهی ریاضی و فیزیک⇚ دونالد هانری پورتر

 دان فلسفه و آمریکایی فیزیکدان ⇚داویس ایرل جرج

 شیمی علم پدر⇚ حیان ابن جابر

 بنگبیگ گذارانبنیان از⇚ لومتر ژرژ

  اعصار همه تجربی شهیر دانشمندان از یکی ⇚فارادی مایکل

  نوزدهم قرن در طبیعی علوم مهم پیشگامان از یکی و بریتانیایی مهندس و فیزیکدان و ریاضیدان⇚ کلوین لرد

 نوین ژنتیک دانش پدر⇚ مندل گرگور یوهان

 اپتیک علم پدر⇚ هیثم ابن

  منجم ریاضیدان، جبر، علم پدر⇚ خوارزمی

  فرانسوی آوازه پر شناس زیست⇚ پاستور

http://news.rice.edu/2015/12/03/first-worldwide-survey-of-religion-and-science-no-not-all-scientists-are-atheists/
http://news.rice.edu/2015/12/03/first-worldwide-survey-of-religion-and-science-no-not-all-scientists-are-atheists/
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  نوین شناسی ستاره پیشگام و مرکزی خورشید کاشف⇚ کوپرنیک نیکالس

 فرانسوی فیلسوف و دانفیزیک دان،ریاضی ⇚پاسکال

 عام نسبیت تئوری گذار پایه ⇚ انیشتین

  جدید شناسیستاره علم پدر ⇚ کپلر

  آوازه پر و بزرگ منجم و فیزیکدان مکانیک، علم پدر ⇚ گالیله

 انگلیسی مشهور مخترع و طبیعی فیلسوف دان،فیزیک دان،شیمی ⇚ بویل رابرت

 تحلیلی هندسه و مدرن فلسفه پدر ⇚ دکارت رنه

 08 قرن فیلسوف وموثرترین مهمترین ⇚ هگل

 تاکسونومی علم پدر ⇚ لینه

  کالسیک مکانیک گذار پایه⇚ نیوتون

  کوانتومی نظریه پیشگامان از و ماتریسی مکانیک نظریه بنیانگذار⇚ هایزنبرگ

 شناسی دیرینه پدر ⇚کوویه ژرژ

 گیاه شناس معروف⇚آساگری 

 فلسفه در دکتر و ژئوشیمی متخصص ⇚ کار رابرت دونالد

 نوزدهم قرن انگلیسی بزرگ فیلسوف ⇚ اسپنسر هربرت

 فرانسوی معروف دانشمند و شناس روح ⇚ دنی لئون

 سوئدی معروف دان طبیعی ⇚ لیسنه

  شاهزاده ی فلسفه، فیلسوف مشهور هلندی  ⇚ اسپینوزا اروخب

 فلسفه دکترای که آمریکائی فیزیکدان ⇚ داویس ابرل جرج

 آمریک موشکی دانشمند بزرگترین  ⇚ براون فن

 دان شیمی و دان ریاضی ⇚ کوثرن کلولند جان

 فرانسوی معروف دانشمند ⇚ ولتر
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 سانفرانسیسکو دانشگاه در شناسی زیست ی اداره رئیس و شناس حشره دانشمند ⇚ کیل نوتر دوارا

 انگلیسی مشهر منجم ⇚ ادینگتون

 ی بزرگ و صاحب نام فالسفه از ⇚ اکسینوفان

 ریاضی و نجوم عالم ⇚ اسمیت گرانت مولین

 انگلیسی بزرگ حکیم ⇚  الک جان

 انگلیسی معروف فیلسوف ⇚  رومین

 معروف دانشمند ⇚ اوبری لرد

 وراثت عالم و فلسفه دکتر ⇚ المرتس ادوارد والتر

 آمریکائی بزرگ دان طبیعی و نویسنده ⇚ هولمز وندل اولیور

 شیمی محقق ⇚ مورو المرو

 نیویورک علوم آکادمی رئیس و طبیعی دانشمندعلوم ⇚ موریسن کرسی

 فرانسوی معروف دانشمند ⇚ منتسکیو دو شارل

 فلوریدا علوم اکادمی سابق رییس و iفلسف در دکتر و شناس زیست ⇚ ینجستر و کومب ماک آلبرت

 هفلسف در ایدکتر و شیمی دانشمند ⇚ بوهلر ادلف جان

 آمریکایی فیزیولژیستفلسفه دان و  ⇚کریدر بوکس مارلین

 دانشگاه اکسفورداستاد  ⇚پروفسور راجر تریگ

 کلوین و فارادی تمپلتون، های جایزه برنده و آریزونا دانشگاه شناسی کیهان استاد ⇚دیویس پل پروفسور

 جهان برتر دانشگاه سه از یکی تی،آیام دانشگاه ایهسته فیزیک استاد ⇚ هاتچینسون ایان پروفسور

 آکسفورد دانشگاه فیزیک استاد ⇚لوئیس آرود پروفسور

 کالیفرنیا دانشگاه فیزیک و شناسیکیهان استاد ⇚ فانگ جاناتان پروفسور

 تیآیام دانشگاه در انسان احساس و هوش کامپیوتری سازیشبیه بخش رئیس ⇚ پیکارد رازالیند پروفسور
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 روهگ معتبرترین یعنی لیگ آیوی هایدانشگاه از یکی براون، دانشگاه شناسیزیست استاد⇚ میلر کنت پروفسور

 جهان دانشگاهی

 تیآیام دانشگاه شناسیستاره استاد ⇚ هاستینگز دنیل پروفسور

 تیآیام دانشگاه شیمی استاد ⇚ورهیس تروی پروفسور

 ریاضی و نجوم عالم ⇚ اسمیت گرانت مرلین

 علمی ژورنال 31 از بیش داور و کارولینا دانشگاه ژنتیک استاد ⇚ستوپاتی پراون

 شیمیدان و دان ریاضی ⇚ کوثرن کلولند جان

 آمریکا دوک دانشگاه ژنتیک استاد ⇚رویال چارمین

 انسان ژنوم جهانی یپروژه سابق رئیس ⇚ کالینز فرانسس پروفسور

 کوانتوم مکانیک گذاریپایه در. م083۱سال نوبل ۚ  جایزه برنده و دانفیزیک ⇚هایزنبرگ ورنر پروفسور

جایزه نوبل فیزیک را برای کشف اولین پالسار دودویی شناخته شد و برای  0883در سال  ⇚جونیورجوزف هیل تیلور 

 کرد.کارش که از نظر تئوری بیگ بنگ در ایجاد جهان بود، دریافت 

که  و چهل دانشمندیخدا باور داشته اند  ، اینان همگی بهعلمی حوزه های مختلفو بسیاری از دانشمندان دیگر 

... . علوم تجربی و انسانی و فنی و  مختلف زیست و فیزیک و زمین شناسی و گیاه شناسی ومتخصص در رشته های 

 .0اثبات خالق پرداخته اند دالیل وجود به اختصار آورده و به کتاب اثبات وجود خدا جان کلورکه در 

 ی نظریه تئوریسین ساساکایند لئوناردو اشخاص دیگری که به این طراح و تنظیم ظریف معترف شده اند همچون  

 و پرداز نظریه اسمولی لی کسانی دیگر همچون و «باشد تصادفی تواند نمی ظریف تنظیم» :می گوید ریسمان

 و تعداد زیادی از ، روبرت ماکز، گویلرمو گوانزالز، میشل اگنور، ریچارد استنبرگویلنکین آلکساندر یزیکدان وف

 دانشمندان که به خالق توانا و طراحی بدون نقص او اعتراف کرده اند .

 راحط یا بنامیم تصادفمنطقی است آن را  آیا نگاهی می اندازیم مییم ظریف که بدان ها اشاره می کنظحال به چند تن

 بهترین گزینه است؟ (خدا)

 ایجاد منظور به «عالمگیر حالل» این آب، که ای فاصله در درست دارد، قرار یدخورش از گولدیالکس ی ناحیه در زمین

 ممکن داشت قرار رتریدو ی فاصله در زمین اگر باشد، داشته وجود مایع صورت به حیات، برای الزم شیمیایی مواد

                                                           
 1 .https://www.balatarin.com/permlink/2011/12/18/2843675 

https://www.balatarin.com/permlink/2011/12/18/2843675


 intelligent design 

 

 

 

48 

 روی بر که حاصل بی و خشک سطحی باشد؛ «منجمد صحرای»یک صحرای یک صورت به مریخ دمانن زمین سطح بود

 از دائمی ای الیه مریخ، خاک سطح زیر در حتی. دارند ودوج جامد صورت به اغلب نیز کربن اکسید دی حتی و آب آن

 نداشت وجود حیات امکان خورشید از میگرفتیم قرار تر نزدیک و تر دور کمی مقدار اگر و. دارد وجود یخ

 سر به دیگر گولدیالکس نواحی از ای مجموعه در بلکه داریم قرار خورشید گولدیالکس ی محدوده در تنها نه ما

 بسیار پایین حیات امکان بازهم گرفت می صورت اگر که وجود دارد مقدار این از ماه بودن کوچک همچنین و میبریم

 ساختن اما باشد، بوده پایدار ما ی سیاره سال میلیون صدها حدود باید  زمین روی حیات پیدایش منظور به، بود

 یک از تر کم کمی پروتون یک اگر» است مشکل آوری حیرت طور به باشد پایدار سال میلیون صدها که جهانی

 0 هاتن پروتون اگر. یابند می تنزل کند، می اشغال را انرژی حالت هک پروتون به نهایت در ها نوترون دارد، وزن نوترون

 به و د،پاشیدن می هم از و شده ناپایدار ها هسته تمام ترتیب این به و شده تبدیل نوترون یک به بود تر سنگین درصد

 «گردید می غیرممکن حیات و تجزیه ها اتم تمام دیگر بیان

 ستا زیاد بسیار پروتون یک عمر که اند داده نشان ها آزمایش یابد، نمی تنزل ضدالکترون یک و است پایدار پروتون»

 سال میلیون صدها حداقل زمان مدت برای باید ها پروتون, dna ایجاد منظور به جهان، خود عمر از تر طوالنی بسیار

 «باشند بوده پایدار

 ینم جهان عناصر از کدام هیچ و پاشیده ازهم دوتریم مثل هایی هسته بود، تر ضعیف کمی قوی، ای هسته نیروی اگر»

 رت قوی کمی قوی ای هسته نیروی اگر شوند، ایجاد ستارگان درون پیوسته طور به که ای هسته طریق از توانستند

 نیروی اگر یافت، نمی تکامل فرصت وحیات سوزاندند می تر سریع بسیار را خود ای هسته سوخت ستارگان بود،

 «گردد می غیرممکن حیات که یابیم می در هم بار این ، دهیم تغییر نیز را ضعیف ای هسته

 به تیاند،وق کرده تهیه «خوشایند کیهانی ادفاتتص»چنین از را کیهانی تصادفات چنین از بلندی فهرست دانشمندان

 اتتصادف این از یکی تنها اگر جهان، شده شناخته های ثابت از ابهت پر لیست است، آور حیرت کنیم می نگاه لیست

 داشت، نمی وجود,dna پاشید، می هم از جهان گرفتند، نمی شکل هرگز ستارگان افتاد، می اتفاق دیگری ی گونه به

 بود، می غیرممکن حیات

 است ردهک مقایسه شرایطی با را مسئله این شرایط این بودن توجه قابل بر تاکیید برای هیوراس، نام به شناسی ستاره

 ((شود ساخته و سرهم کامل طور به 242 هواپیمای یک اوراق، هواپیمای یک با وفانط یک برخورد نتیجه آن در که

 (311/312 ص ، میچیو کاکوموازی های جهان)

 جرم ، الکترون جرم ، k بولتزمن ثابت ، h پالنک ثابت ، g گرانشی ثابت ،  c نور سرعت مانند زیادی  فیزیکی های ثابت

 ایه ثابت عنوان به ضعیف ای هسته نیروی ثابت ، قوی ای هسته نیروی ثابت ، الکترومغناطیسی ثابت ، پروتون

 .باشند باید که باشند مقداری همان دقیقا ها ثابت این باید چرا نمیدانیم ما. میشود گرفته نظر در بنیادین
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 میشد دگرگون کامال جهان در زندگی بود، متفاوت کمی جهان ابتدای در ها ثابت این از کدام هر مقدار اگر حال این با

 ظهور امکان ، میشد فراهم حیات امکان اگر  جزئی موارد بعضی در حتی. شود ظاهر جهان در نمیتوانست حیات و

 بود غیرممکن هوشمند حیات

 کالج استنفورد 

http://quake.stanford.edu/~bai/finetuning.pdf 

 

علمی و هیچ د اما چندی از ملحدین بدون نهان به خالق پی ببران جچه چیزی باعث شده بزرگترین دانشمند پس

  ؟صب و عناد بدون تحقیق و تفکر راپنهان شدن در پشت علم را باور کنیم یا تع ؟انکار می کنندقطعیتی وجود خالق را 

 خداباور هستند و بوده اند. اگر علم فقط منحصر به آتئیست ها می بود می نشمندان در حوزه ی بسیاری که اکثریتدا

م علت، و ندایی که سر میدهند که بینیم که اینطور نیس دند اما میبایست که همگی دانشمندان جهان ملحد می ش

 :می دهد پاسخبه آن برنده ی جایزه ی نوبل  نچیزی بس خنده دار تا حدی که ماکس بور نسان را آتئیست می کندا

 0.باشند احمقی نسبتا مردم باید کند می آتئیست را انسان علم، فراگیری گویند می که هایی آن

god-about-http://godevidence.com/2010/08/quotes 

 

ی مریاضی دان آکسفورد یاد سخنی از جان لینوکس این همه تعصب و تکبر و دشمنی خداناباوران من را 

 برای کسانی که از نور میترسندوری( افسانه ای است ا)خدانابآتئیست "می گوید:  که اندازد

 

 

 تضاد علم و دین 

 

                                                           
 1 .ose who say that the study of science makes a man an atheist must be rather sillyTh 

Frederick E. Trinklein, The God of Science (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1971), p 64 

http://quake.stanford.edu/~bai/finetuning.pdf
http://godevidence.com/2010/08/quotes-about-godپ
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 یا و ادیان)قران و مقدس کتاب دستورات بودن تضاد در اند جسته تمسک بدان ها آتئیست که نیز دیگری ی حوزه

 و( دین و علم)جداگانه ی حوزه دو دانستن مرتبط و فهمی کج این اما باشد، می مدرن و حاضر علوم با(الهی کتب

 .برد دخواهی پی بیشتر امر این حقیقت به نیز مقاله این در و باشد، می بیهوده کاری آنها تلفیق

 باشد، داشته وجود ای رابطه تواند می نیز دو این بین در هرحال هب اما هستند، جداگانه کامال ی حوزه دو دین و علم 

 معیارهای) قالب یک در چهارچوب و هدف دادن و است بشری پرسش های چرایی به پرداختن کارش که دین کنار در

 های پدیده چگونگی و چرا و چون به پاسخ کارش نیز علم( جهان خلقت ماحول سواالتی و زندگی ی فلسفه خالقی،ا

 پردازد. کنکاش و آزمایش می هو ب است طبیعی

 شود نمی ساینس به مربوط که است مسائلی بییند نمی حاضر قرن پاسخگوی را دینملحدین که به خیال باطل 

استفاده از  سوء وقابل هم  قرار می دهند مرا در  «علم و دین»روز  کتب الهی با علومتلفیق مباحثی است که آنان با 

برای انکار  از این دست مسائل ،برای بشریتاست که درس عبرتی  پیشین یو داستان های عذاب قوم هامعجزات 

نیز هیچ خللی در حقانیت کتاب ما  بیهودهاین کار  که غافل از ایندیگر استناد می کنند. الهی کتب  حقانیت قرآن و

دین و علم مطالبی رو خدمت خوانندگان  در تضاد نبودن. در راستای این موضوع و مسلمین)قرآن( وارد نمی سازد

ین موضوع ب های بسیار زیادی در اشوند. هر چند کت واقف آشنا وگرامی قرار می دهیم تا هر چه بیشتر با این موضوع 

ه نگارش و تالیف درآمده و بارها حقانیت قرآن و معجزات آن و مرتبط بودن آن با علوم بشری ثابت شده و خود یک ب

 .آن نیز خواهم پرداخت که ان شاء اهلل در فرصتی به بحث طلبدبحث بسیار مفصلی می 

ه علم با دین در تناقض است ب که سنگین و تبلیغاتی علیه دیندر محافل به راه انداخته آتئیست ها  که موج علمی را

 گ و قتل ومسیحیانی بود که در قرون وسطی و فتواهایی که در حد مرو نظریات وحشیانه ی اعمال افراطی بودن  دلیل

نیشتین می آلبرت امبین اسالم ندارد در اینجا نقل قولی رو از دانشمند پرآوازه ی تاریخ  نیاعدام بود و ربطی با د

معنی دخالت دین در قلمرو به  )تضاد خواندن علم و دین(مسئله ایـن» :نماندباقی قضیه ایی برای توجیه آوریم تا ج

، دانشمندان، اکثرا الیله و داروین است. از طرف دیگرنظرات گ ، این همان مبارزه ارباب کلیسا با عقاید وعلم است

قرار  نبرابر دی ت بگذارند و به این دلیل دررض قضاوو اهداف را براساس روش علمی به مع اند تا ارزش ها کوشش کرده

 0«ها نیز نتیجه اشتباهات گذشته است گرفتند. این نزاع

 که است کتابی می شود در رابطه ی تضاد بودن علم و دین ملحدین زده پوچ ادعای به یی کهها ضربه از از یکی

کتابی که با نقل قول هایی از سه  ۱«دین و علم» نام به کرده تالیف نوبل ی جایزه ی برنده «هاینزبرگ ورنرپروفسور »

                                                           
 1 .enistien 1979, 42 

 2 .

http://ketabnak.com/book/48578/%DA%AF%E2%80%8D%D9%81%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DA%AF%E2
-%80%8D%D9%88%DB%8C%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C
-%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2

http://ketabnak.com/book/48578/%DA%AF%E2%80%8D%D9%81%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8D%D9%88%DB%8C%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%D8%B7%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C
http://ketabnak.com/book/48578/%DA%AF%E2%80%8D%D9%81%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8D%D9%88%DB%8C%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%D8%B7%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C
http://ketabnak.com/book/48578/%DA%AF%E2%80%8D%D9%81%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8D%D9%88%DB%8C%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%D8%B7%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C
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می  سال در فیزیک ۱1نتیجه ی گفتگوی  که نابغه ی قرن بیستم) آبرت انیشتین، ماکس پالنک، نیلز بور( انجام شده

 :شرکت کندگان در این گفتگو نیز آقایان باشد و بصورت چندین مقاله نشر داده شده

 0830ورنر هایزنبرگ برنده ی جایزه ی نوبل در سال  

 08۱۱پروفسور نیلز بور برنده ی جایزه ی نوبل در سال 

 0841پروفسور ولفگانگ پاولی، برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک در سال 

  0833پروفسور پاول دیزاک، برنده ی نیم جایزه ی نوبل فیزیک در سال 

 موسسات از یکی توسط 0899 سال در بار نخستین که Physics, philosophy, and theology کتابو همچینن 

 بزرگترین از کتاب این مقاالت نویسندگان از بعضی. است رسیده چاپ به دین و علم حوزه در واتیکان به وابسته

 .هستند معاصر محققین

هی دان و ال کتاب آمریکا می باشدمتخصص فلسفه و علم و نیز مفتخر به دریافت جایزه ی ملی و نیز کتاب ایان باربور 

 0.در آن به اشتراکات بسیاری میان این دو می پردازد  و تالیف کرده به نام علم و دین وکتابی ر فیزیکدان معروف که

به همین  کرده منتشر ۱101 در شیکاگو دانشگاه که «دین و علم قلمروهای» کتاب درکه  هریس ن پیتر پروفسورو 

 ۱مبحث علم و دین اشاره می کند.

 

 هدف »: درباره ی تضاد علم و دین می گویدرا دارا است  نوبل ی جایزه ی برنده که نیز مشهورفیزیکدان  تاونزچالر 

 ناقص دین بدون علم هورن پاکینگ قول به و جهان، شناخت دیگری و خود شناخت یکی است، یکی را دین و علم

 3.«یابد دست علم های الیه ترین عمیق به تواند نمی و است

را در تضاد با علوم روز  نییگاه تعالیم د نظر داده و هیچ حول این موضوعهمیشه  صاحب نام بزرگیدانشمندان 

 .بر نمی خیزیمکی آن شکارآمدی اند. هر چند ما مسلمین در اینجا در مقام دفاع از مسیحیت تحریف شده و نا نخوانده

است کمترین هجمه ی تبلیغ و مطالبی دست به دست شده در میان ادیان نسبت به قرآن روا  روشناما چیزی که 

و باکی از این همه تبلیغ هم  پاسخ داده شدهبا قاطعیت وارد شده  بدان که کمترین اشکالی نیز کهچون شده داشته

                                                           
-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%D8%B7%D9%87%E2%80%8C
-%D9%88-%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C

%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C 

 

 1 .%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-ak.com/book/85194/%D8%B9%D9%84%D9%85http://ketabn 

 2 .https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/T/bo19108877.html 

 3. 123 -Ibid. PP.122   

http://ketabnak.com/book/48578/%DA%AF%E2%80%8D%D9%81%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8D%D9%88%DB%8C%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%D8%B7%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C
http://ketabnak.com/book/48578/%DA%AF%E2%80%8D%D9%81%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8D%D9%88%DB%8C%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%D8%B7%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C
http://ketabnak.com/book/48578/%DA%AF%E2%80%8D%D9%81%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8D%D9%88%DB%8C%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%D8%B7%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C
http://ketabnak.com/book/85194/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/T/bo19108877.html


 intelligent design 

 

 

 

52 

دیگری میشد امروز حتی نامی هم از  اگر این همه تبلیغ بر ضد هر دینراستی ه بعلیه اسالم و کتب ما قرآن نیست. 

تحریفی و دانشمندان زیادی  و مصون از هرو  بود هشریعتی که برای تمامی مکان ها و زمان ها جوابگو  ؟ماند آن نمی

 .خوانده اندمنطبق با علم روز آن را  وشده  معترفقرآن آیات  معجزات نیز به دلیل

 شنیدنی است که می گوید: خدا و دین ی درباره نظرش نیز پالنک ماکسنوبل  ی جایزه ی برنده کوآنتوم ی نظریه پدر

 در او دانان فیزیک برای و هست اغاز در خدا مومنان برای ،می کنند تداعی را خدا به باور به نیاز هردو مذهب و علم»

  0«جهان های بینی جهــان سر تــاج امروز برای و است بنیاد او گذشتـه بــرای, هست احتماالت تمـــام پــایان

انجام داد  کشور این برتر دانشگاه ۱0 از آمریکایی نخبه ۱21 با مصاحبه از پس وایلی ژورنالهمچنین در تحقیقی که 

 .میدانند تضاد در هم با را علم و دین آنها از کمی درصد فقط که شد مشخص

5906.2011.01586.x/abstract-http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468  

ww.sciencedaily.com/releases/2011/07/110714103828.hthttps://w 

 

 هم اب کامال دین و علم که معتقدند و هستند دیندار دانشمندان نیمی از» :رنال دیگری نیز چنین میخوانیم کهدر ژو

ق بودن دین با علم می هستند که معترف به حقانیت و منطب حتی در میان خداناباوران نیز کسانی ۱«است سازگار

 اشاره کرد که می گوید: تورن استفان کیپ ملحد فیزیکدانشوند که از جمله میتوان به 

 بین اساسی ناسازگاری هیچ. دارند باور خدا به کامال و هستن دیندار که هستند من خوب همکاران از زیادی تعداد» 

scientist-travel-time-thorne-https://www.theguardian.com/science/2013/jun/21/kip-« ندارد وجود دین و علم

film 

قل هستند و برای رشد ع عقـلعلم و دین، دو حقیقت مستقل نیستند ، بلکـه هـر دو از حـاالت ضـروری : هگل

 (۱1 .0391 جعفری)دنبال یکدیگر میروند. 

 )پالنکمکمل دیگری است  هرگز میان علم و دین، تضاد واقعی پیدا نخواهـد شـد چـون هـر یـک،: ماکس پالنک

۱34 ،0) 

نتایج بدست آمده چنین رچندین تحقیق دیگری که از دانشگاه ها و سایت های علمی و خبرگزاری ها انجام شده د

 «.هستند تضاد در دین و علم که دارند اعتقاد دانشمندان از درصد 01 فقط»که: است 

 :phys .org علمی سایت در مقاله این لینک

                                                           
 1 .Reference: Scientific Autobiography and Other Papers as translated by F. Gaynor (1949), p. 184 

 2 .http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2378023116664353 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5906.2011.01586.x/abstract
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110714103828.ht
https://www.theguardian.com/science/2013/jun/21/kip-thorne-time-travel-scientist-film
https://www.theguardian.com/science/2013/jun/21/kip-thorne-time-travel-scientist-film
https://www.theguardian.com/science/2013/jun/21/kip-thorne-time-travel-scientist-film
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2378023116664353
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scientists.html-science-religion-survey-worldwide-12-https://phys.org/news/2015 

 

 با( علم و دین) که بودند معتقد دانشمندان از اقلیتی تنها, شد پرسیده علم و دین بین درگیری و تضاد ی درباره وقتی

 دانشمندان از درصد 3۱ تنها, است مطالعه مورد کشورهای سکوالرترین از یکی که بریتانیا در .هستند تضاد در هم

 هنگ دانشمندان از درصد ۱1 اینکه جالب. میرسد درصد ۱8 به عدد این آمریکا در. میبینند تضاد در را «دین و علم»

 رارق استفاده مورد یکدیگر به کمک در میتوانند دین و علم که هستند معتقد تایوانی دانشمندان از درصد ۱2 و کنگ

 .گیرند

 رایس دانشگاه

-are-scientists-all-not-no-science-and-religion-of-survey-worldwide-http://news.rice.edu/2015/12/03/first

satheist/  

 

هیچ تضادی بین علم و دین وجود ندارد حتی با آن همه شفاف سازی شد که  استنادات و مطالبی که اقامه کردیم و

و اسالم هراسی و اسالم ستیزی و تصویب قوانین ضد مسلمین و  اسالم و مسلمین تبلیغ و نشان دادن چهره ی زشت

دخالت و نفوذ در میان برخی علمای اسالمی برای ضربه زدن به اسالم  مان در کشورهای اروپایی و سکوالر،زنان مسل

و از یاد نبریم اعمال و نظرات مسیحیت در قرون وسطا که بیشترین تاثیر منفی رو در این راستا علیه ادیان محمدی. 

ت و تروریس اسالم علیه آن همه تبلیغ نزاشتبر جای  )اسالم(اما بازهم هیچ تاثیری در حقانیت این دینایجاد کردند 

. اما همچنان این موج قبولیت از سوی غربیون خواندن مسلمانان، آوردن و ساختن و تجهیز گروهک هایی مثل داعش

 .اسالم است که در سراسر جهان ندایش به گوش میرسد

ف معاصر که فیلسو پالتینگا آلوین اثر( Where The Conflict Really Lies) دیگری که به علم و دین پرداخته کتاب

 از دین و علم میان تعارض ادعای طرح با او کتاب این دردر حول علم و دین تالیف کرده نیز هم قابل توجه می باشد، 

 دین و علم میان تنها نه مدعیان ادعای برخالف که است داده نشان فلسفی، و منطقی براهین مدد به مدعیان سوی

 گراییطبیعت و علم میان جدی تعارض آن برابر در و دارد وجود دین و علم میان جدی توافق یک که نیست تعارض

 گراییمادی و گراییطبیعت به خویش متافیزیک تعهد بر را علم نام غلط به دین، و علم تعارض مدعیان و دارد وجود

 ادعا که مختلفی هایعرصه به کتاب این در او .دارد وجود واقعی تعارض علم و دین میان که اندشده مدعی و اندنهاده

 است داده نشان مباحث، و تدقیق و ادعا تبیین با حوزه هر در و کرده ورود دارد، وجود تعارض دین و علم میان شده

 و علم میان چگونه و دارد، وجود توافق یک برعکس که ندارد، وجود حقیقی تعارض دین و علم میان چرا که

 . دارد وجود عمیق و جدی تعارض یک است، دین و علم تعارض مدعیان پذیرش مورد که گراییمادی

https://phys.org/news/2015-12-worldwide-survey-religion-science-scientists.html
http://news.rice.edu/2015/12/03/first-worldwide-survey-of-religion-and-science-no-not-all-scientists-are-atheists/
http://news.rice.edu/2015/12/03/first-worldwide-survey-of-religion-and-science-no-not-all-scientists-are-atheists/
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 با هریک در و پرداخته روانشناسی و نوین فیزیک کالسیک، فیزیک شناسی،زیست مثل هایحوزه به او کتاب این در

برای دریافت کتاب به سایت  .است نموده ارائه آن حقیقت و موجود دعوای از جالبی تحلیل مدعیات دقیق بررسی

   آمازون مراجعه نمایید.

Naturalism/dp/0199812098-Lies-Really-Conflict-https://www.amazon.com/Where 

 

 و زندگی ها سرچشمه کتاب درداخته و ربه دفاع از دین در مقابل علم پ  mit دانشگاه از الیتمن آلندانشمند معروف 

 دانشمندان رایج باور برخالف: »گوید می چاپ شده 0881هاروارد دانشگاه انتشاراتکه در  مدرن شناسان کیهان ارآث

   0.«است دارا را عمومی و رایج های دیدگاه همان مذهبی موضوعات خصوص در

 روز ph.d دارای دانشمندان درصد 41 که داد نشان نظرسنجی یک انجام با پیش سال چند ، sigma xi علمی نجمنو ا

 ۱.روند می کلیسا به یکشنبه

بـا جیمـز  نانیشتیمصاحبه » دانشمند تاریخ آلبرت انیشتین. نابغه ی بی بدیل تاریخ و بزرگترینمیرسیم به باز هم و 

م دربارة نقش دین 1930در سال « Jahn  William Sullivanمـورفی و ریاضـی دان معـروف ژان ویلیـام سـلیوان 

 0831فیلسوف هندی دربارة دین انـسان در سـال  «مصاحبه وی با رامیندرانات تاگور»و همچنین  .در زندگی مدرن

در  همچنین وی ناشی از اهمیت زیاد علم و دین است که انیشتین بدان میپردازد. ( کاپوث )در منزل اینشتین در شهر

 باره ی علم و دین چنین بیان میکند: را درکتابی نظرش 

Science without religion is lame religion without Science is blind 

 3 "علم بدون دین ،فلج است و دین بدون علم نابینا است “

 409و تایید همین مسئله در کتاب دانشمند مشهور و معاصر میچیو کاکو، وی در کتاب جهان های موازی صفحه ی 

همین نقل قول را انیشتین می آورد و علم و دین را هیچ گاه در تضاد هم نمی بیند بلکه علم را بدون دین فلج و دین 

 را بدون علم کور می خواند. 

قت . به حقیو ارزش و واقع بینی بزرگترین دانشمند جهان استحاکی از اهمیت  علم و دین این نظر انیشتین درباره ی 

اما  ؟د و علم بدون دین را فلج میخواندچه شده است که دانشمندی در این سطح علم و دین را چنین تعریف میکن

یشود من المذهبم، اینکه گفته م» :نظر انیشتین در مورد دینهمچنین و خداناباوران علم را در تقابل با دین میدانند؟ 

                                                           
 ۱48ص نزما ی تاریخچه. 1 

 ۱48ص زمان ی تاریخچه. 2 

 3 .Einstien ; 2002 jammer 1967, 30 

https://www.amazon.com/Where-Conflict-Really-Lies-Naturalism/dp/0199812098
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های  ایمان دارم که دین، بشریت را در همة عرصه من ام ایمان نبوده ام هرگز بی من در زندگی کذب محض است

 0«د.بربریت زندگی خواهد کراست و بشر بدون دین در  علمی، اجتماعی و ... به سوی پیشرفت سوق داده

 هایشاخه را هاعلم و هنرها ها،دین انیشتین» آن: آوردن نیست لطف از خالی نیز انیشتین زیبای ی جمله باز هم و

  «اندمید درخت یک

sam-the-of-branches-are-sciences-and-arts-religions-all-http://www.goodreads.com/quotes/33738 

 

را است چنین علم را وابسته به دین می داند و می ارا هم د نوبل ی جایزه ی برندهکه  شاوفیزیکدان مشهور آمریکایی 

 نهایی پاسخ گرفتن برای اما است دانشمندان کار دهد می اجازه که جایی تا نآ حول سواالت و مبدا از پرسش:»گوید

   ۱«کرد مراجعه دین به باید

 معتقدند دانشمندان درصد 21 از بیش": گوید می دین و علم باب در خویش پژوهش در هم کالیفرنیا برکلی دانشگاه

 "هستند مهمی حقایق دارای ادیان که

https://undsci.berkeley.edu/article/science_religion 

 یک هاتن علم و دین بین تضاد: »آمده چنین دیلی ساینس گزارش به رزرو وسترن کیس دانشگاه از که دیگری منبع در

 «ماست مغز در دروغ

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323151838.htm 

 

 «اند بوده دیندار تاریخ طول در دانشمندان اکثر که» میخوانیم: نیچر جهان سایت معتبرترین حال و

http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/501033c.html 

 

 به لمع به انسان هستند، هم مکمل متقابال بلکه نمیکند رد را دیگری یکی دین، و علم: » گوید می نیز پالنک ماکس

 .اعمال راهنمای برای دین به و دارد، نیاز درک برای ابراز عنوان

http://www.scigod.com/index.php/sgj/article/download/14/14 

 

                                                           
1  .Einstien 1950 
2 .   Ref. 7, P.106   

http://www.goodreads.com/quotes/33738-all-religions-arts-and-sciences-are-branches-of-the-sam
https://undsci.berkeley.edu/article/science_religion
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323151838.htm
http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/501033c.html
http://www.scigod.com/index.php/sgj/article/download/14/14
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 و ورینابا علیه تعصب، و گرایی شک علیه تردید بدون جنگ این » :آمریکایی معاصر  شناس زیست - هیولت مارتینز

 گذشته از که مبارزه این کاگردانی مدرک و. دارد ادامه پیوسته طور به کنند می همکاری آن در دین و علم که خرافات

 مبنای بر شود، درک حتی آنکه بدون «علم» میکنم فکر من 0«خدا به میگیرد تعلق دارد ادامه دور آینده تا دور

 «نظمی» که است این به «ایمان» دهنده نشان  آزمایش انجام و آزمایشگاه به من رفتن همین. میکند عمل «ایمان»

 نمی دلیلی من نداشت وجود ایمان آن نداشت،اگر واقعیت آن اگر. کنم مشاهده را آن توانم می من که دارد وجود

 ۱.بروم آزمایشگاه به که داشتم

با تفکری ساده و بدون تعصب درمی یابیم که جهان ما حقیقتا توضیحی فراتر از ماده نیاز دارد و آتئیست ها هم 

 Sometimes  :که می باشد اعتراف می کند آریزونا دانشگاه که استاد سارویتز دنیل پروفسورمیدانند بخوبی امثال 

science must give way to religion (شود دین تسلیم باید علم ها وقت گاهی). 

 نیچر سایت

https://goo.gl/PWmZoF 

 

 اریخت اما شده، کمبسیار  وسطی قرون درخشان علوم و سیره به نسبت نیز مسلمین ما آگاهی و مطالعه عدم متاسفانه

 وب اسالم تمدن مستند های و های معاندکه حتی در شبکه  که درخشانی های مستند تمامی کرد نخواهد فراموش

 به را انسان که احادیث و آیات همه آن و شرقی و غربی مشهور اننویس تاریخ و فناوری زیست و نیچر های سایت

 مختلف علوم اعم ازآنچه االن اروپا  هردر دستان مسلمین بود و  قرن 1 به نزدیک که تمدنی کند، می ترغیب علوم

 و مخالف اسالم اگر راستیه ب ،خینقین و مورو مستشر ها سایت تمامی اعتراف به مدیون علوم مسلمانان است. دارد

 ؟چیست برای علوم فراگیری به تشویق و پیشرفت و شگفتی همه این پس بود علم تضاد در

 ارهاش نکته این به اسالمی تمدن و مختلف های حوزه دانشمند چندین بردن نام از بعدفوربس نیز  معتبر رفرنس در

 ات علم مبادی دریابیم کند می کمک جدا مالحظات این با تاریخ و داشتند ارتباط در ادیان و خدا با همگی که میکند

 رهنگف در علمی تفکر نهادینگی به کمکی است، مدرن تماما پیشرفتی علم، که این بر تاکید. است باستانی حد چه

 هب بگیرند، اتحاد ها آن میان نتوانند معتقد جوامع اگر دین، از علم کردن جدا به مردم کردن مجبور. کند نمی ما پهناور

 .انجامد می علم آور زیان انکار

scientists.amp-ciences-enemy-isnt-religion-01-https://phys.org/news/2018 

                                                           
 1. (Planck, as cited in Heilbron 1986, 185; see also   

Planck 1958, 30 .) 

 2 .Essay by Leading  Scientists (London: Routledge,2002)p.79 

https://goo.gl/PWmZoF
https://phys.org/news/2018-01-religion-isnt-enemy-science-scientists.amp
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 یهردو. نیست دین و علم بین تضادی هیچگونه. است حقیقت یک خدا: » میگوید انگلیسی شیمیدان بارتون دِرک

 «خداست وجود کننده اثبات و بیانگر علم. هستند حقیقت یک یافتن پی در آنها

http://www.azquotes.com/quote/587265 

 

 در نیزمی باشد   0883 سال در نوبل ی جایزه ی برنده و پرینستون دانشگاه فیزیک استاد نیز که تیلور هوتون جوزف

 . ندارد وجود علم و دین بین تضادی هیچ. است مذهبی اکتشاف ،یک علمی اکتشاف یک:» کند می بیان نظری اظهار

 0.«میشود تر وسیع دهیممی انجام جهان از که اکتشافی هر با خدا ی درباره ما دانش

 ادتعد هستند، تناقض در هم با مذهب و علم که باور این خالف بر شده منتشر جدیدا که فوربس نشریه درهمچنین  و

 دانشمند، یک همانند چطور که بگیرد یاد تواندمی هرکسی» : کنند نمی احساس را تناقضی چنین مردم از کثیری

 بسیار علمی مدارک .باشد مذاهب از یکی به متعلق میتواند دانشمندی هر و دهد قرار آزمایش و بررسی مورد را جهان

 جهنتی میان نزاع برای ضرورتی اینها ولی دارد وجود گسترش حال در جهان و( بنگ بیگ)بزرگ انفجار تایید در زیادی

 «.نمیکند ایجاد مذهبی های باور و علمی های گیری

 با ندارند علم به ای عالقه مذهبی افراد و است باور و اعتقاد دشمن علم که هست مورد این در مضری عمومی برداشت

 دانشمندان از قلیلی تعداد اینکه وجود با. باشد آن دهنده نشان امده بدست اطالعات که نیست چیزی این وجود این

 تحقیقات و هستند مذهبی کشورشان اقوام سایر مانند انها از ای گسترده  طیف ولی هستند مذهب مخالف که هستند

 خیلی که هستند هم جامعه از اقشاری. هستند علم سرسخت طرفدار مذهبی افراد از بسیاری که داده نشان گسترده

 است این حقیقت ولی. میزنند علمی چیز هر به "دین ضد" برچسب و مذهبی چیز هر به " علم ضد " برچسب سریع

 عقاید کشور هر دانشمندان و اند شدنه رتبه عالی دانشمندان به تبدیل مختلف مکاتب و مذاهب از افراد که

 کشورشان فرهنگ با همسو مذهبی

too/amp-religious-the-for-is-science-https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/01/09/yes/   

 

 نقرآ اسالمی در دیدگاه از یکدیگر، با شوندمی همسو دین و علم که آنجا»: هاروارد دانشگاه استاد دونیگودیه برونه

 نجومی فیزیک استاد اسمیت هاوارد همین دانشگاهاز  .«دارد وجود علم با اسالم محکم پیوند از زیادی هاینمونه

  «[باشند یکدیگر با همسو و] فراگیرند همدیگر از توانندمی علم و دین» :می کند اظهارچنین  هاروارد

                                                           
 1 .ac crted in brown 2002Taylor,  

http://www.azquotes.com/quote/587265
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/01/09/yes-science-is-for-the-religious-too/amp/
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-islamic-an-from-meet-religion-and-science-https://news.harvard.edu/gazette/story/2008/05/where

perspective/ 

 

کسانی که کورکورانه علم را خدای خود کردند و هر چه بگویند بدان علم می کنند غافل از اینکه علم نه توانایی اثبات 

. اما جز علم به هیچ چیز دیگری ایمان نمی را دارد (متافیزیک)فراطبیعت در باب  مشاهده و آزمایشو نه توانایی 

 :مصداق این فرمایش اهلل متعال استآورند 

 ۚ   ه و  إِلَّا ه ۚ  إِل  ل ا ۚ   و احِدًا هًاۚ  إِل  لِی عْب د وا إِلَّا أ مِر وا و م ا م ْری م  ابْن  و الْم سِیح  اللَّهِ د ونِ ِمنْ أ رْب ابًا و ر هْب ان ه مْ أ حْب ار ه مْ ذ وااتَّخ »

 «ی شْرِک ون  ع مَّا س بْح ان ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمی  گراییجبر

 

 خدا از قبل همه چیز را می همانند ما خداباوران که می گوییم:ر علمی و یا جبر کوانتومی بودند کسانی که معتقد به جب

آتئیست و جالب آن است  .اری در انجام کارهای خویش نداریمداند و آگاه و دانا و قادر مطلق است پس ما دیگر اختی

که تمامی کارها و تصمیمات بشر تحت اجبار  ندهستدارند و آنها معتقد  )کوانتوم(همین دیدگاه را نسبیت به مادهها 

با یک مثال راحت  صورت میگیره و بشر هیچ اختیاری نسبیت بدان ندارد. حال موضع آن ها نسبت به خدا راماده 

 .می دهیمپاسخ 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2008/05/where-science-and-religion-meet-from-an-islamic-perspective/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2008/05/where-science-and-religion-meet-from-an-islamic-perspective/
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در  هبازی فوتبالی را در نظر بگیرید و شما آن را تا پایان مشاهده می کنید و نتیجه ی بازی اتفاقات و هر آنچه ک»

پخش آن را تماشا  ن بازی را با دوستان خود که قبال بازی را ندیده اند بازد حال هماآن رخ داده است را می دانی

 . حالرده اید برای دوستانتان شرح دهیدکنید. شما می دانید که نتیجه و اتفاقات و هر آنچه که قبال مشاهده ک

قانون و نه در حضر  ه در حصرآشکار کسی که ازلی و ابدی است و نخداوند متعال دانا و قادر مطلق دارای نهان و 

مکان و زمان. خداوند متعال گذشته ،حال و آینده را بخوبی می داند اگر خداوند به آینده آگاه نباشد پس او قادر 

نیز  و اینچنین خداوند سر تمامی اتفاقات در آینده را مطلق نخواهد بود و محدود است و او دیگر خدا نیست.

میداند ، حال آیا اینکه شما از قبل که فوتبال را نگاه کرده اید و نتیجه ی آن را می دانید به منزله ی این است که 

 دکه دیده ای ز گذشته آگاهی داشته ایدخیر شما فقط ا شما در گل زدن و اتفاقات بازی فوتبال دخالت داشته اید؟

بدین به همین منوال آگاهی اهلل از آینده ی ما  ال نداشته اید.در رقم زدن سرنوشت و نتیجه ی فوتب و دخالتی

  امور)سرنوشت( ما دارد، و به طور مطلق دارای اراده ی آزاد هستیم،دخالتی در منظور نیست که او 

قوانین مطلقا اجازه ی پیش بینی را نمی دهند یک نوع آزادی »می گوید:  فریمن دایسون فیزیکدان معاصر و مشهور

پرش کنند و به معنای مشخص اتم ها دارای اختیار  معین جود دارد که باعث می شود اتم ها به یک حالتمعین و

هستند و ما دارای این احساس قوی هستیم و زمانی که تصمیمی می گیریم دستمان را به باال و پایین حرکت دهیم که 

وعی تقویت کننده است که آزادی حرکت اتم ها طوری که مغز نه این عمل ناشی از آزادی از مکانیک کوانتومی است ب

 .«را به آزادی حرکت کل بدن تفسیر می کند

حاصل نوعی کرده و آن را  نفی نمی کند و از آن دفاع اراده ی آزاد را (ویلیام کریگ)فیلسوف دیگری نیز بنام 

دهیم این عملکرد محرک ی که ما یک دکمه را فشار می زمان بدین گونه که همبستگی بین آگاهی و مغز می داند

مغز است که باعث تکان دادن دست ما میشود و در یک زمان و تاخیر بسیار کوتاه از مغز به آگاهی میرود و منجر به 

 تکان دادن آن عمل تکان دادن دست می شود.

انیک مک داند که با توضیح هنری استپ نیز در یک مصاحبه و گفتگو مفهوم اختیار را یک مسئله ی روانشناختی می

 .کوانتومی قابل توضیح است و در این صورت اختیار وجود دارد

 به لکهب! نیست پیشینی استدالل یک یا انتزاعی مسئله یک ازاد رادها»: در رفرنس دانشگاهی دیگری چنین میخوانیم

 را آن مانبیداری از لحظه هر در ما که است این آزاد اراده برای برهان بهترین شاید. است تجربی واقعیت یک وضوح

 . «میکنیم مشاهده

  ماسون جرج دانشگاه

http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/freewill 

 

http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/freewill


 intelligent design 

 

 

 

60 

باور بر جامعه ی علمی حاکم بود اما علم رویکرد خود را این بار در جهت  یسال های زیادی این موضوع جبرگرای

. پاسخی محکم میدهد . مقاله ای که به تمامی ادعاهای پوچ خداناباورانتغییر دادان و در راستای قرآن کریم خداباور

امعه ی علمی سال پیش ج 31در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی منتشر شد تمامی ادعاهای   ۱109این مقاله در سال 

اعالم می کردند اراده ی آزاد وجود ندارد  کسانی که اینکهز دیگری نمی داند و را جز فریب و دروغ چی

 است. نکرده اثبات را آزاد یاراده وجود عدم یا وجود اعصاب و علوم ادعاهایشان صحیح نیست 

 تثاب اعصاب علوم مطاالعات که میکردند استدالل محققان از بعضی دهه، چندین برای: در این مقاله چنین آمده است

 آزاد اراده و است واکنشی مغز دیگر عبارت به و شود می هدایت خارجی محرک توسط هاانسان اعمال که است کرده

 و متناقض نتایج شامل مطالعات این از زیادی تعدادی که داد نشان مطالعات این جدید بررسی اما. است توهم یک

 .هستند نادرست شناختی هایروش

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312115359.htm  

2018-review-will-https://news.ncsu.edu/2018/03/free/ 

 

نیز همین باور در میان مجامع علمی وجود داشت و از این جو  ۱0رن قو اوایل بیستم  همانطور که عرض کردیم تا قرن

ی کسان. برای آنها سبک تر خواهد شد فل از اینکه این بار کفه ی ترازونیز بی دینها به درستی استفاده کردند غا

را  . انسانهستندژنتیکی  کوانتومی و جبر همچون سم هریس و استیون هاوکینگ و حتی داوکینز که معتقد به جبر

 یک رباط و یک ماشین بیولوژیکی می خوانند که هیچ اختیاری از خود ندارد و اراده ی آزاد را یک توهم می شمارند. 

ه این بکه اگر کسی مثل آقای داوکینز معتقد به جبرژنتیکی است در اینجا الزم میبینم که به این نکته اشاره کنم 

 آن از بدتر .«باشد نمی درستی کار خطایشان کارهای برای افراد سرزنشبا این حساب »مسئله فکر نمی کند که: 

 شدند.... و بازی بچه, تجاوز, ایی زنجیره های قتل مرتکب که کسانی مجازات .است عادالنه غیر کاری مجرمان مجازات

قرار گرفته اند پس تعذیب و شکنجه و  ، چرا که آنها در راستای جبرژنتیکی به زعم ملحدینباشد مین اخالقی غیر

  از آنان کار درستی است واقعا ؟مجازات و جلوگیری 

 اعمالشان قبال در مسئولیتی و گیرند نمی قرار سرزش مورد خطاهایشان بخاطر دیوانگان و کودکان که طور همان

 الزم اراده خود از و نداشتند را بد و نیک تشخیص برای را کافی شعور و درک چون شوند نمی محسوب مجرم  و ندارند

 .شوند مجازات نباید ایدولوژی این در آزاد اراده وجود عدم خاطره ب نیز بالغ افراد !نداشتند را

دم نام عه بحثی بکه . چون بشری در تضاد استتصادف با جبرگرایی با عقل نکته ی قابل توجه دیگر آن است که 

قطعیت به میان می آید. همان بحثی که قبال نیز در مورد آن بحث کردیم. چون در عدم قطعیت بطور همزمان نمی 

کار نیست به جبری در مکان و زمان ذره را پیش بینی کرد و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد پس با این تعریف  توان

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312115359.htm
https://news.ncsu.edu/2018/03/free-will-review-2018/
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جبر در تضاد است چون اگر جبرگرایی بر جهان  ز عده ای از فالسفه گفته اند که شانس و تصادف ذاتا باهمین دلیل نی

بر حسب  را جبرگرا بود اما هیچ گاه جهان برای مثال انیشتین خودما حاکم باشد دیگر تصادف بی معنی خواهد بود 

اما فیزیکدان برجسته دیگر میچیو این مسئله مشخص است.  تصادف نمی دانست و از جمله ی خدا تاس نمی اندزد او

ا خد برخالف انیشتین»و با گفتن جمله ی  ن عدم قطعیت در مکانیک کوانتومیکاکو بر خالف وی با وجود دخیل دانست

الیل میچیو کاکو آزاد است و جهان را بر مبنای جبر نمی داند. اما د قائل به اراده ی« برخی اوقات با تاس بازی می کند

 چنان که نیوتون جهان را یک ساعت کوک شده می» :او میگوید است از انیشتین بسیار قوی تر در این باره هم

 چه   ۱109که قرار است شما در ژانویه ی  است هر دو جبرگرا بودند، پس مشخصدانست و همچنین انیشتین که 

ا گرفته و کشته واقعم دهید پس با این دلیل اگر یک آدم جانی که جان میلیون ها نفر را غذایی بخورید و چه کاری انجا

مجبور به کشتن این انسان ها است و ؟ به این دلیل که میلیون ها سال پیش مشخص بوده که این شخص بی گناه است

 «"رسته حتی جانیان آدم کش نیز تحت جبر هستندخب بله یجورایی این قضیه د"جواب انیشتین این بود 

 فیزیکدان های حال حاضر)میچیو کاکو( بسیار منطقی و زیباتر از انیشتینی است که می استداللی که از بزرگترین 

پذیرد  ل سلیمی این را مید با آن حال نیز جانیان آدم کش تحت جبر جایگاهشون تو زندان است. آیا هیچ عقگوی

 براستی ؟

https://goo.gl/Ke51NW 

 

 مشخص میشه که ما دارای ارادهو قطعیت رو ارائه میده اصل عدم  که ورنز هایزنبرگ دانشمند صاحب نام علم آمدن با

است که بر تمامی این ادعاهای  برهانی قویر جبر نیستیم و اصل عدم قطعیت  هایزنبرگ آزاد هستیم و در حص ی

 خاتمه میدهد.و به این افسانه جبرگرایان 

که هیچ وقت احتماال خداناباوران از آن سخن به  غیر از استدالل و فارغ از موضوعات بحث شده، و اما حال منابعی 

کنند  ه اند بحث میمیان نمی آورند و فقط با آوردن نقل قول هایی از گذشته که دیگر از درجه ی اعتبار ساقط شد

 خواهد کرد.ن را منتفی اسرفرنس هایی که بر مطالب ما صحه میزاره این افسانه ی توهم اختیار و اراده ی ان

ی اراده ی آزاد پ منطقی بودن وگرایی عقالنی بودن جبر غیر م تا به یمی کنرو نقلی استداللی بسیار ساده و عقلی 

  ببرید

 این برای و است جبر مبنای بر نیز ادعا همین پس است جبر مبنای بر جهان این که هستند معتقدکه  کسانی 

 اگر یعنی است باطل این ادعا پس زدید حرفی چنین اجبار سر از بلکه  نداشتید تعقلی و آزادی هیچ ادعا

 تصادفی و شانسی نیز شما ادعای همین پس استبوجود آمده  تصادفی و شانسی جهان که هستید معتقد

 .و مردود است نیست قبول قابل پس نیست ثباتی هیچ داراینیز  شما ادعا این بنابراین است

https://goo.gl/Ke51NW
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 که  چرا است باطل شما گرایی شک نتیجه در کنید شک نیز خود ادعا همین به باید پس هستید گرا شک اگر

و نه تحت اراده ی آزاد و اختیار و به صورت تحقیق و  شک گرایی شما نیز تحت اجبار بوده و مردود است.

  پژوهش

 چون و است فرگشت دستاورد نیز شما ادعای همین پس دانید می هوشمندی بدون و کور را فرگشت اگر 

 عقال پذیرش مورد شما ادعای است بنابراین هوشمند غیر نیز ادعا همین پس است هوشمند غیر فرگشت

به همین ترتیب برای تمامی گفته ها و استدالل های خود جبر صدق می کند و آتئیست ها چون  نمیگره قرار

اجبار است و فاقد  به اراده و اختیار باور ندارند و همه چیز را جبر می دانند پس تمامی گفته های آنان از سر

 .هر گونه ارزشی است

 خسارت تواند می منطقی سواالت به پاسخ عدم و آن بودن غیرعقالنی و مشکالت از فارغ هم جبرگرایی منفی اثرات

تا بیشتر به موضوع واقف  میدهیم ارائه را خود دالیل نیز خود ادعای این برای و های بران ناپذیری به جای بگذارد

 بشید.

 هگنا دروغ و دزدی و غارت و قتل دیگر! بگذارد جای بر خود از را وحشتناکی نتایج تواند می اخالق حوره در جبرگرایی

 نعنوا تحت کتابی  اساس همین بر!! است بوده جبر تاثیر تحت چون است نکرده خطایی ، کار گناه شخص و نیست

(An Essay on Free Will  )ژورنال در شده منتشر آکسفورد دانشگاه از philpapers باید که میگیرد نتیجه 

  شود طرد  جبرگرایی

https://philpapers.org/rec/VANAEO 

 

 

 جبرگرایی که اند گرفتنه نتیجه  است شده منشتر sagepub ژورنال در که تحقیقاتی طی کلمیبیا دانشگاه از محققانی

 پایه یزن علمی جبرگرایی باور این ،نذاشتند کم آتئیست ها به حقیقت نیز اخالقی باب در،  میده افزایش دزدی و تقلب

 آزاد اراده به باور عدم سیج ژورنال ی گفته ی طبقه همچنین و، علمی مطالعات اساس بر میکند ضعیف را اخالق های

 شودمی کردن کمک و تعاون روحیه کاهش و خشونت افزایش باعث

9280.2008.02045.x-http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467 

dandscience.org/apologetics/atheism_determinism_morality.htmlhttp://www.go 

 

 .دارد مستقیم ارتباط انسان بودن شاد با اختیار، وجود  آزاد ی اراده به اعتقاد و جبرگرایی به باور عدم بالعکس اما

 دیلی ساینس

https://philpapers.org/rec/VANAEO
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x
http://www.godandscience.org/apologetics/atheism_determinism_morality.html
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https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170123115153.htm 

 باور که ندا افته گرفته نتیجه مختلف آزمایش سه انجام با کنتاکی و فلوریدا دانشگاه از محققانی نیز دیگر آزمایشی در

 نامطلوب اثرات باعث جبرگرایی به اعتقاد و شود می سودمندی و نشاط افزایش و انگیزه افزایش باعث اختیار به

  میشود پرخاشگری و اجتماعی

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167208327217 

 اختیارِ صاحب من »رو با عنوان  به دفاع از اختیار  و اراده ی آزاد پرداخته و مقاله ای پست هافینگتون نیز پایان در

 .پردازیم نمی مقاله جزئیات به بحث شدن طوالنی برایکه  نشر داده «سرنوشتم

fat_b_6054828.html-my-of-master-the-am-chopra/i-http://www.huffingtonpost.com/deepak 

 عرفیم را شانس یا تصادف نوعی ومی،کوانت ی نظریه»: میخوانیم چنین اختیار و جبر ماحول نیز استنفورد دانشگاه در

 تابش مانند هایی پدیده در که کند می بیان کوانتومی تصادف. کرد علم قد جبرگرایی، دیدگاه مقابل در که نمود

 شدان یا جهل از مستقل طبیعت، بنیادی ی آینده حالت، کاهش های مثال سایر یا رادیواکتیو واپاشی نور، خودبخودی

 «بود خواهد قطعیت عدم دارای ما،

consciousness-https://plato.stanford.edu/entries/qt/ 

 را خودمان اینکه برای:که میگیرد نتیجه Determinism And Free Will عنوان تحت ای مقاله در هاوایی دانشگاه

 ادیآز و اختیار قدرت باید بسازیم را جهانمان اینکه برای .بدانیم فرض پیش را انسان آزادی و اختیار باید دهیم ارتقا

 اینکه ایبر .کنیم سازی نظام را انسانی اراده قدرت باید کنیم قانونمند را اخالقیات اینکه برای. کنیم تصدیق را سانان

 کنیم فکر انسان آزادی و اراده قدرت از غیر چیزی به نباید ما کنیم فکر منطقی

https://www.hawaii.edu/powerkills/DPF.CHAP30.HTM 

و تحت تاثیر جو  ندنبود جبرگرا کانت مثل بزرگانینیز  فالسفه در میان  که باشد می توجه قابل هم نکته این ذکر البته

 اختیار سوی به را راهش کوانتوم فیزیککه  کندعنوان می  نیوز ساینس 0جبرگرایی قرار نگرفتندعلمی و غیر منطقی 

 است داده سوق گرایی

possible-will-free-make-way-quantum-https://www.sciencenews.org/blog/context/finding 

 که کسانی حتی مجموع، در": گوید می فرانسه، سکلی، در پزشکی پژوهش و بهداشت ملی موسسه از شورگر، ارون

 ".اند نکشیده چالش به را فرض[ پیش] آن اند بوده لیبت کار منتقد

                                                           
 1 .will-free-rfo-argument-kant%E2%80%99s-freedom-and-rationality-journal.com/2009/02/25/morality-http://prometheus/ 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170123115153.htm
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167208327217
http://www.huffingtonpost.com/deepak-chopra/i-am-the-master-of-my-fat_b_6054828.html
https://plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/
https://www.hawaii.edu/powerkills/DPF.CHAP30.HTM
https://www.sciencenews.org/blog/context/finding-quantum-way-make-free-will-possible
http://prometheus-journal.com/2009/02/25/morality-rationality-and-freedom-kant%E2%80%99s-argument-for-free-will/
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 نیوزیلند، داندین، در اوتاگو دانشگاه از میلر، جف و ترونا جودی .گرفت صورت ۱118 سال در منظور این به تالش یک

 زنندب کیبورد یک روی بر خواهند می آیا که بگیرند تصمیم ،(آوا) زنگمایه یک شنیدن از پس تا، خواستند داوطلبان از

 آمادگی که بود آن القاگر خود که داشت، حضور داوطلبان تصمیم به توجه بی بالقوه آمادگی[ آزمایش این در]. نه یا

 و شورگر اکنون .نبود روشن نیز داشت معنایی چه که این اما، .نبود حرکت برای مغز شدن آماده نمایانگر بالقوه

 .اند کرده ارایه را توضیحی همکارانش

 جستجوی در کند؟ می گیری تصمیم ارادی غیر حرکت یک انجام برای چگونه مغز»: نمودند آغاز پرسش یک با آنها

 هنگامی است داده نشان پیشین های مطالعه. دادند قرار بررسی مورد را گیری تصمیم سناریوهای دیگر آنها سرنخی،

 انباشت به شروع ها نروون از اجتماعاتی گیریم، می دیداری های ورودی پایه بر را تصمیمی نمونه، برای ما، که

 هب مستندهایی که خورد می کلید هنگامی تصمیم یک .«کنند می گوناگون ممکن نتایج نفع به دیداری مستندهای

 یک از را مرتبط نیروون اجتماعات که شود می توانمند کافی اندازه به[ ممکن نتایج آن از] مشخص نتیجه یک سود

 .دهد عبور آستانه

will-free-of-way-the-in-stand-not-might-brain-https://www.newscientist.com/article/dn22144 

غز رو در طی چندین آزمایش مختلف بررسی و که به طور ریز و دقیق فعالیت های م شورگر آزمایش آکادمیک رفرنس

 ید میزندیاینکه اراده ی آزاد را دارا هستیم و بر آن مهر تادر نهایت 

http://www.pnas.org/content/109/42/E2904 

 بدانیم، جبر مبنای بر و ارادی غیر هم را فرآیند این شروع اگر حتیکه » :می گوید کالیفرنیا  دانشگاه فسلفه دپارتمان

و هنوز  زندب باز سر آن ادامه از و کند وتو را آن تواند می انسان زیرا «نیست جبر مبنای بر انسان تصمیمات  ادامه

آزمایش های دیگری رد شود و نادیده گرفته شود وجود ندارد، من باید ی مبنی بر اینکه این اراده آزاد طآزمایش قطع

 برای یافتن سوال پیدا کنیم

http://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/1999/00000006/F0020008/966 

 

 یدیسکاور مجله .کنیم می بسنده رفرنس دو بهو امثال او  داوکینز ریچارد آقای ادعای ژنتیکی بودن جبر ادعای رد در

 هیچ انسانی ژنوم پروژهو   !نمیکنند تعیین را ما سرنوست ما های dna» :میگوید ما به ژنتیک اپی که دهد می گزارش

 .«کند نمی ایجاد میشود بحث جبرگرایی و آزاد اراده فلسفی موضوعات حوزه در که انسان آزادی برای خاصی مشکل

http://discovermagazine.com/2006/nov/cover 

که پرژه ی زنوم انسانی هیچ مشکلی برای اراده ی آزاد به »سایت معتبر زیست فناوری آمریکا هم عنوان می کند: 

 «.تفسیری بر آن تحمیل شودوجود نمی آورد مگر در صورت آنچه که قرار است 

https://www.newscientist.com/article/dn22144-brain-might-not-stand-in-the-way-of-free-will
http://www.pnas.org/content/109/42/E2904
http://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/1999/00000006/F0020008/966
http://discovermagazine.com/2006/nov/cover


 intelligent design 

 

 

 

65 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11659524 

 

 آگاه آن ی طریقه از! دهد تغییر را خود dna تواند می راستی به انسان متفاوت های نظریه و مختلف علوم پیشرفت با

 ایه سلول که دارد می بیان( ژنتیک اپی)آن طبق که ژنتیک اپی بنام قرار دارد علمی ژنتیک علم مقابل در !شوید

 قابل انگیزه، و نیت و ذهنی مثبت وضعیت قلبی، سازی هم مغناطیسی، های میدان ی وسیله به dna حتی و بنیادی

 . است تغییر

 پس .آید می حساب به شده نقض ای نظریه ژنتیکی، جبر: دارند توافق امر یک بر دنیا سراسر در برجسته دانشمندان

 نقشه خشم و اضطراب قدردانی، حس عشق، همچون هایی فاکتور دریافتند محققان مطالعه، و بررسی دهه دو از

 یذهن مثبت حالت طریق از برگزیده کنندگان شرکت آزمایش، یک در. دهند می قرار تاثیر تحت را ها انسان زیستی

 یم گفته فیزیکی و احساسی ذهنی، سودمند تعادل به که قلبی، سازی هم. شدند ای ان دی در تغییر ایجاد به قادر

 .دهد تغییر را DNA تواند می ،heart math تکنیک کمک به شود،

 امر از بدن انرژی زیستی های اندوخته داریم، قرار منفی احساسات یا استرس تحت ما که هنگامی گویند می محققان

 و مراقبت عشق، همچون احساساتی بر تمرکز با هستیم قادر ما اما. شود می دور جسم بازسازی و تولید باز مهم

 می سوخت انسان جسم به و دهند می ارتقا را انرژی سیستم مثبت احساسات. کنیم خنثی را روند این قدردانی

 . نامند می "کوانتومی مغذی مواد" را مثبت احساسات این محققان ! DNAسطح در حتی رسانند؛

http://www.naturalnews.com/042157_DNA_transformation_science_epigenetics.html 

 

را در معرض دیدگان قرار دادیم و قضاوت را بر این موضوع جبرگرایی هم با دالیل و استدالل های منطقی و مضرات آن 

توضیحی ناکارآمد  ،غ از غیر منطقی بودن و مضرات جبران ناپذیر آنگرایی فارعهده ی خوانندگان می گذاریم، جبر

خطا و فساد و جنایت می  هر است برای بازخواست و دستگیری و شکنجه ی تمام جانیان آدم کش و کسانی که دچار

 شوند، 

ین است آتئیست ها جهانی را برای ما معرفی می کنند که هیچ شخص عاقل و فهیمی نمی داند و نمی تواند حقیقت ا

و دین و  در حصر هیچ ماده و بند و قانون ،هیچ دخل و تصرفی در سرنوشت خویش داشته باشد، معادی در کار نیست

نتیجه ای را به جوامع هدیه افسردگی  و یدی، دنیایی را به بشریت القا می کنند که جز یاس و ناامشریعتی نیستند

، جهانی خود به خودی و حاصل تصادف، خلقت بشری با تصادف، نبود علت برای هیچ کدام، توضیحی برای اده اندند

 اینکه جهان چرا به وجود آمده؟ و ما برای چه و چرا اینجا هستیم؟ توضیحی برای اینکه بعد از مرگ به کجا می رویم؟ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11659524
http://www.naturalnews.com/042157_DNA_transformation_science_epigenetics.html
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ماحول کیهان و فیزیک که آتئیست ها در آن علمی  یقتن دادن چند حقو نشا مختصر گذری این بود

رد تصادفی  نیز و، و نشر می دهند پذیرفتهخود آن را  و فقط در راستای باور به عمل آوردهمتاسفانه خیانت 

تایید اکثریت دانشمندان جهان از همچنین مواردی که بررسی شد.  بودن جهان از هیچ و جهان های موازی و

 .نشان دادیم که «علم دین» عدم تضاد بودن همچنین طراح هوشمند وقدیم تا  قرن حاضر و اعتراف به 

خالقی فراتر از درک محدود جهانی با عظمت خارق العاده با تنظیمات ظریف، ثوابت کیهانی با اعداد نجومی، 

 intelligent، طراح هوشمند)دنیاز دار که قوانین به قانون گزار جهان معلول نیاز به علت دارد همانطور بشر،

disign ) که با سفر فضا پیماها است همان خداوند قادر معمای هستی و تنها پاسخ منطقی برای خلق جهانی

و گیتی  میلیارد کهکشان وجود دارد( ۱11ها)نزدیک به  چندصد هزار سال نوری هم به اخر کهکشاندر طی 

طراحی شده  از جهان دانشمندان را متحیرتمامی راه پیدا نخواهند کرد، خالقی که با خلقت بی نظیرش 

 جهان به راستی... عجب خالقی دارد گردانده.

درود خدا است  و  (خداوند متعال) ،، طراح هوشمند، سازنده ی جهانمطلق قادر او همان هوش برتر، 

در پی تحقیق و پژوهش برای تعمق در خلقت بی نظیر جهان گام برداشته و به دنبال بر کسی که 

به امید ، و نه صرفا مبارزه و دشمنی و جهلاست  خلقت خالقشو تفکر در عظمت به حقیقت رسیدن 

  .روزی که علم را بخاطر باورهایمان تفسیر به رای نکنیم

 

 .بخرید نو کتاب ولی بپوشید را قدیمی لباسسعی کنید 

 

 

 گردآورنده: دانش پشابادی

 کامیاران-کردستان

 82ماه شهریور

adi@gmail.combpashad. @  

mailto:pashabadi@gmail.com



